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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 
УДК 811.141.201 

С. Н. Денисенко, 
доктор філологічних наук, професор  

(Львівський національний університет імені І. Франка) 

КОНЦЕПТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ І СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

У статті розглядається питання зв’язку фразеології і мовної картини світу на прикладі вивчення 
укладання глосарія фразеологічних одиниць, зокрема ідіом. Досліджено роль концепту картини світу для 
опису фразеологічного матеріалу на сучасному етапі розвитку лінгвістики, виокремлено теоретичні 

постулати, релевантні для побудови ідіоматичного словника.   

Розглянемо питання зв’язку фразеології і мовної картини світу на прикладі вивчення укладання 
глосарія фразеологічних одиниць, зокрема ідіом за Д. О. Добровольським  [1], і спробуємо дати відповідь 
на питання: як можна описати фразеологічний матеріал на основі концепту картини світу, щоб потім 
розвинути укладання фразеологічних посібників нового типу, зокрема ідіоматичних глосаріїв [2]. Як 
відомо, глосарій – це словник, що включає терміни і поняття, які вживаються протягом певного часу в 
тій чи іншій сфері людського буття. Взагалі структура будь-якого словника не може бути завершеною і 
завжди залишається відкритою. Текст  кожного словника перетворюється в матеріал, який читач 
поповнює власними значеннями, досвідом і змістом. 

Д. О. Добровольський підкреслює, що ми розуміємо під терміном "глосарій" – це продукт 
лексикографії особливого типу, в якому мовні сутності сприймаються за ідеографічним принципом та 
концептуальною інтерпретацією. У цьому зв’язку наголошується, що глосарій моделює не світ життя 
"Lebenswelt", а світ духу "Welt des Geistes".  

Саме ці міркування необхідні для концепту мовної картини світу, духовний феномен уможливлює 
адекватний опис відношень між світом і мовою. Проблема (і в постановці питання даного дослідження 
вона є центральною) в тому, яка модель світу приймається в глосарії: мовна, наукова, міфологічна і т.д. 
Отже ми підходимо до вирішення питання: яку роль відіграє концепт картини світу для дослідження 
фразеології на сучасному етапі?  

У цьому зв’язку необхідно зупинитися на понятті "фразеологічної картини світу", яка дозволить 
розвинути різні типи глосарія ідіом. На основі такого глосарія ми можемо говорити про структуру 
фразеологічної картини світу різних мов. Термін "фразеологічна картина світу" треба розуміти, як 
фразеологічна система мови, особливо її ідіоматична, вона приймає участь в утвердженні мовної картини 
світу, в той час як вона рішуче відповідає за вираження у мові певних концептуальних сфер. 

Які теоретичні постулати релевантні для побудови ідіоматичного глосарія? Перш за все це теза, що 
наукова і "наївна" (мовна) моделі світу не ідентичні і що глосарій в принципі може зафіксувати як одну, 
так і другу. 

Ми вже говорили про те, що для ідіоматичного глосарія перш за все релевантною є мовна картина 
світу. У принципі наукову схему можна уявити, якщо взяти за основу концептуальну класифікацію ідіом. 
Так як велика частина ідіоматичного складу усіх мов відноситься до духовної діяльності людини, то за 
основу класифікації треба взяти наукову (можливо психологічну) типологію людських емоцій. Конкретні 
ідіоми можна розділити за їхнім смислом на таксони1 цієї типології. 

Але очевидно, що ця техніка сумнівно може привести до адекватного результату, тому що в 
ідіоматиці враховуються не наукові, а "народно-мовні" уявлення про емоційний стан феноменів 
людського життя. Мовна спільнота при утворенні ідіом ніколи не ґрунтується на таксономії науки, отже 
концептуальні структури, які стоять за цими ідіомами, ніколи не можуть бути описаними на основі цієї 
таксономії. Це, так би мовити, "генетичний" аргумент. Крім того, (і це є синхронний аргумент) ми ніколи 
не думаємо в момент, в який ми вживаємо ідіому, про наукову таксономію (або про психологічну 
типологію емоцій). Уже вживання ідіоми сигналізує, що ми в цей момент інтерпретуємо світ зовсім 
                                                        
 
 

1 таксон – окреме явище або ознака мови як реалізація таксономічної категорії, і отже як конкретний носій 
ознаки або ознак, які складають основу таксономічного співставлення  
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іншими термінами, якими ми володіємо, які дозволять нам виразити оцінно-модальне відношення до 
змісту, але не певні категорії наукової моделі світу. 

Також треба нагадати, що людина є носієм декількох різних моделей світу і вживає  в різних 
ситуаціях різні моделі світу. Вживання у мовленні ідіом є саме по собі сильним індикатором, коли 
суб’єкт "включає" свою "наївну" картину світу. 

Ця обставина принципово відокремлює ідіоматику від номінативних одиниць з сильно вираженою 
функцією номенклатури, такої як види тварин, рослин, при яких контраст між науковою і мовною 
моделями світу не виступає так явно. 

Зі всього сказаного випливає, що ідіоматичний глосарій може розвиватися не дедуктивним шляхом. 
Пропонується індуктивний шлях, значно складніший і довший.   

Висхідний момент утворюють конкретні ідіоми, в нашому випадку, німецької мови. На першому 
етапі кожній ідіомі приписується один або декілька дескрипторів2.  

Коректність цього концептуального маркування ідіоматичного складу мови є важливою передумовою 
для того, щоб ще на другому етапі згрупувати всю ідіоматику німецької мови за принципом глосарію. На 
цьому етапі виникає важливе завдання: за яким принципом приписуються ідіомам релевантні 
дескриптори? 

Аналіз німецького складу ідіом однозначно показав, що тільки у відносно небагатьох випадках 
можливо приписати ідіомі одного дескриптора, який би став замісником відповідної концептуальної 
структури. У більшості випадків вибір так званого головного дескриптора є суб’єктивним і довільним. 

Наприклад, візьмемо ідіому bei jmdm ins Fettnäpfchen treten – смертельно образити кого-н., 
зіпсувати стосунки з ким-н., викликати чиє-небудь незадоволення.  

Можливими дескрипторами тут можуть бути: "образа", "захворювання", "ненависть", "словесний 
акт", "незадоволений", "роздратований", "малоінтенсивний". Який із цих дескрипторів може бути 
головним? Чи треба цю ідіому розглядати в одному таксоні "образа", "захворювання"? Чи розглядати 
разом з іншими вербальними актами, отже висловлюваннями? Чи може разом зі всіма неінтенсивними 
діями, які протиставляються іншим (напр. типу jmdm auf die Palme bringen – допекти до живого кому-
н.)?  

Ясно, що вирішення цієї проблеми було б суб’єктивним і залишило б поза увагою значну частину 
семантичного потенціалу ідіоми. Можна було б запропонувати так звану "атомарну"3 техніку як можливу 
об’єктивізацію опису дескриптів, при якій всі семантичні компоненти ідіоми-носія змісту фіксуються у 
формі дескрипторів. Це було б ідеальним досвідом, тому що, зважаючи на труднощі його практичного 
проведення, він обіцяє дуже точні результати. Відповідно до цього кожна ідіома повинна одержати 
стільки дескрипторів, скільки семантичних компонентів вміщає в собі план змісту.  

На етапі конституювання таксонів таким чином входить кожна ідіома в стільки рубрик, які їй 
приписуються на першому етапі.  

При всій здавалось би об’єктивності цей шлях виглядає проблематичним. По-перше можна його 
провести лише на основі комп’ютерної бази даних, яка вимагає технічної підготовки. Такі проекти може 
виконати лише великий колектив (у цьому відношенні можна порівняти проект В. М. Телії 
"Фразеологічна база даних російської мови" [2]). 

По-друге, і це особливо важливо, при цьому виникає питання семантичних метамов4. Дескриптори 
можуть визначитися на основі дефініцій ідіоми.  

Зі свого боку дефініції є лінгвістичними конструктами5, які можуть проявлятися у різних мовах. 
Наприклад, окремим словом типу den Löftel abgeben – умирати і складними семантичними 
перифразами, як, наприклад, пропонує Герд Вотяк [3]: jmdm die (beide= інтенсивність) Daumen 
drücken (halten) – X показує своїм жестом або можливо і виразом, що X відчуває симпатію до того, що 
для Y має велике значення, X бажає успіху Y у всьому, що з ним відбувається. 

Щоб усі ці ідіоми одержали метамовні порівнюючі дескриптори, визначення повинні бути 
уніфікованими. Треба визначитися з певною метамовою. Чим точнішою і зрозумілою є дефініція, тим 
придатнішою основою вона стає для визначення дескрипторів. Якщо постійно проводити атомарну 
техніку розвитку глосарія, то треба по можливості повністю охопити всі одержані  семантичні 

                                                        
 
 

2 дескриптор – синхронний опис слів, словосполучень, речень даної мови шляхом емпіричного спостережен-
ня над окремими творами мовлення 

3 атомарний – який складається з окремих атомів, не об’єднаних у молекули  
4 метамова – мова "другого порядку", тобто така мова, на якій говорять про мову (мову об’єкту), мова, 

об’єктом якої є зміст і відбиток другої мови  
5 конструкт – поняття про об’єкти, які спостерігаються в науці, які не постулюються для пояснення фактів, 

даних спостереження. 
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компоненти і подати їх у формі дескрипторів. Цю техніку можна показати на прикладі наведеної вище 
ідіоми jmdm die (beide) Daumen drücken (halten). 

Визначення Г. Вотяк дуже експліцитне і відповідає сучасним вимогам до семантичних метамов. На 
основі цього визначення можна постулювати такі дескриптори: "жести", "комунікація", "вираження", 
"симпатія", "успіх", "щасливий кінець", "бажання", "невпливовий", "майбутнє". Це значить, що ідіома 
jmdm die (beide) Daumen drücken (halten) може існувати щонайбільше одночасно в девяти таксонах. 

Проте дуже часто інтуїтивно з’являється просте вирішення проблеми, тому що глосарій, 
змодельований за цією технікою, може представляти досить складний лінгвістичний конструкт, а не 
рефлекс "наївної" картини світу.  

Його наочність і точність відображена метамовним відображенням об’єкта, але не структурою, 
зафіксованою в ідіоматиці концептуального світу.  

Проблема моделювання глосарія може бути вирішена на основі певних евристичних6 процедур.  
Це перш за все орієнтація на концептуальну базову основу, а не на семантичні примітиви в розумінні 

Вербицької  [4], як це є при "атомарній" техніці.  
Ми знаємо з когнітивної технології, що людина при концептуалізації світу не виходить ні від 

абсолютно конкретного, ні від абсолютно абстрактного, тобто концептуальна базова основа 
констатується таким поняттям як "будинок", "собака", "дерево" (а не поняттям "будівля", "тварина", 
"рослина" або "палац", "пудель", "дуб").  

Як абстрактні (у відношенні до базової основи), так і конкретні поняття ми сприймаємо при наївній  
інтерпретації світу вторинними. 

Для нашої постанови питання це означає, що ми повинні виходити при виборі дескриптора з понять 
так званого середнього прошарку. Базовим таксоном ідіоматичного глосарія ми постулюємо не атомарні 
концепти, такі як "протилежність", "процесуальність", "властивості", а набагато конкретніші поняття 
типу "комунікація", "соціальні відношення", "характеристика ситуації", "мета", "контроль", "знання" і 
т.д. Відповідні термінологічні вузли ієрархічної структури глосарія залишаються в рамках "природної" 
концептуалізації, напр. до "комунікації" – "вербальне вираження почуттів", до "соціальних відношень" – 
"соціальна рівність", "соціальна нерівність", до "соціальної характеристики" – "небезпека", до "мети" – 
"допомога" або ризик, до "контролю" – "самоконтроль", до "знання" – "правдиве знання" або "фальшиве 
знання", "компетенція" або "некомпетенція". 

Кожному базовому таксону відповідає розгалуження, як правило, асиметрична і багатовекторна 
діаграма дерева з 10-50 термінальними вузлами, повна експлікація яких може бути розвинена в рамках 
розвитку теми. Можна продовжити це питання відповідними німецькими ідіомами.  

Треба зазначити подальшу релевантну евристику. Протягом роботи над глосарієм, зазначає 
Д. О. Добровольський була визначена типово фразеологічна особливість, а саме, майже регулярна 
концентрація певних семантичних компонентів у плані змісту ідіом. Так, наприклад, nicht alle Tassen in 
Schrank haben за концептом означає бути божевільним або бути дурним. Пор. також einen 
Dachschaden haben немає клепки в голові; nicht (recht) bei Troste sein – бути не при своєму розумі, з 
глузду з’їхати, bei jmdm ist eine Schraube locker – у кого-н. клепки бракує в голові, eine Meise unterm 
Pony haben – з глузду з’їхати. 

Для плану змісту ідіоми jeden Pfennig dreimal umdrehen – труситися над кожною копійкою 
характерна комбінація концептів "geizig" (бідний) і "sparsam" – економний, ощадливий. 

Ці спостереження вимагають теоретичної інтерпретації. Відомо, що мова має відповідні засоби, щоб 
розрізняти такі концепти як "дурний" і "божевільний", або "скупий" і "економний, ощадливий". 
Припущення, що мовець при "наївній" концептуалізації  світу не зможе розрізняти ці концепти, повністю 
абсурдне.  

Більш дискусійною здавалося б гіпотеза, що концептуальні структури, які оновлюються при допомозі 
ідіом (= фразеологічна картина світу), являють собою відносно автономний фрагмент в рамках мовної 
картини світу. Одна із найважливіших особливостей "фразеологічної картини світу" полягає в 
недиференційованій, синкретичній онтологізації певних концептуальних сутностей. Це припущення дає 
корисну основу для вироблення опису у світлі картини світу всього класу ідіом і тим самим розвинути і 
описати глосарій ідіом, тобто це твердження є основою для укладання ідіоматичних глосаріїв. 

                                                        
 
 

6 евристика – сукупність дослідницьких методів, спрямованих на відкриття, пізнання нового, раніше не ві-
домого. 
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Денисенко С. Н. Концепт языковой картины мира и современные исследования фразеологии.  

В статье рассматривается вопрос связи между фразеологией и картиной мира на примере изучения 
составления глоссария фразеологических единиц, а именно идиом. Исследована роль концепта картины 

мира для описания фразеологического материала в современный период развития лингвистики, 
выделены  теоретические постулаты релевантные для построения идиоматического словаря.  

Denisenko S. N. A Concept of a Language World Picture and Modern Investigations in Phraseology. 

The article deals with the question of connection between phraseology and a language world picture on the 
example of studying idioms glossary’s compiling. It investigates the impact of a world picture concept on 

description of phraseological material in modern linguistics, and distinguishes theoretical postulates which are 
relevant for creation of idiomatic dictionary.   
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ПОЗНАЧЕННЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

У статті йде мова про середньоверхньонімецькі позначення синього кольору та їх похідні. Визначивши 
їх семантичні структури на основі детального аналізу 18 свн. літературних пам’яток (з урахуванням 
214 інших) автор приходить до висновку про специфіку семантичного розвитку цих синонімічних слів. 

Матеріали середньовічної літератури стали "улюбленим полем експериментальних досліджень" 
(Й. Трір). Це стосується й німецьких кольороназв раннього та середнього періодів середньовіччя (які 
відповідають давньо- та середньоверхньонімецьким періодам розвитку німецької мови: двн. і свн.), 
розглянутих в історикомовних дослідженнях Н. Козак [1], Ю. Ус [7] та ін., у т.ч. і автора статті [3] та ін. 
Середньовічним світло- та кольоропозначенням (СКП) було нещодавно присвячено міжнародний 
симпозіум "Farbiges Mittelalter!?" (Бамберг, ФРН, 1-5.03.2009), де піднімалися й проблеми синього 
кольору (Р. Бергманн; Д. Штрікер; Б. Котманн та ін. [4]). 

Як засвідчує аналіз проблеми, попри досягнуті результати, обсяг опрацьованого текстового матеріалу 
в цих дослідженнях вимагає істотного збільшення, практика аналізу (особливо щодо семантики слів) – 
теоретичного поглиблення, а отримані дані – цілісної інтерпретації. Тому завданням цієї статті, через 
обмеженість її обсягу, буде аналіз німецькомовних хроматичних позначень зі значенням "синій" у 
ракурсі формування ономасіологічних стандартів і нової літературної норми упродовж 4 століть (XІ –
ХІV ст.). На противагу попереднім, дослідження здійснюється через новий теоретичний конструкт, т. зв. 
"комплекси сем" на матеріалі численних текстів.  

1. Особливості розуміння синього в середньовіччі. Зупинимося детальніше на розумінні 
хроматичного синього кольору (хвильовий діапазон 495-436 нм). Цей колір займає за довжиною хвиль 
проміжне місце між зеленим (566-495 н/м.) і фіолетовим (436-380 н/м) кольорами, внаслідок чого у СВН 
певний час продовжувалося зберігатися нечітке розмежування між цими кольорами та склався невисокий 
ужиток позначення синього.  

Враховуючи цю специфіку синього, простежимо особливості семантичної структури та розвитку 
слова blâ на його позначення на матеріалі різних жанрів. Семантичні зміни відбуваються в семантичних 
структурах (системах) досліджуваних слів, що включають дериваційно поєднані між собою окремі 
значення (ЛСВ чи семеми). Семеми (С), у свою чергу, складаються із сем – відображених ознаках 
дійсності, які не мають корелятів у плані мовного вираження. За операційним визначенням [5: 21], 
семемі відповідає рубрика тлумачного словника, а семі – окреме слово з цієї рубрики. На нашу думку [5], 
слід виділяти ще одну категорію – семні комплекси (СК), які, відділяючись семіколоном (крапкою з 
комою), займає проміжне становище між семемою та семою, позначаючи зародження нового значення. 
Їх кількісне вивчення допоможе простежити за розгортанням семантики у відповідний період. 

2. Матеріал дослідження. Розглянемо семантику слів зі значенням "синій" окремо та в їх розвитку за 
літературними пам’ятками середньовіччя, розкладеними за культурно-історичними жанрами. Кількісне 
вивчення масиву як із 232 середньоверхньонімецьких пам’яток (понад 10 млн. слів), так і окремої 
відбірки з 18 свн. пам’яток (понад 1,5 млн. слів) засвідчує високий розвиток у складі поля світло- та 
кольоропозначень опозиції груп прикметників із значенням "білий; світлий" (2226 слововживань (далі 
СВ) 9 прикметників у 18 пам’ятках та 4700 СВ за вибіркою з 232 пам’яток) та "темний, чорний" (1077 СВ 
4 прикметників). Очевидно, саме позначення темного потіснили прикметники синього (1 основне 
позначення та 5 похідних), які склали істотно меншу частку кольоропозначень (72 СВ із 215 СВ для 
повної вибірки). Зупинимося детальніше на цьому.  

3. Вживання синього у свн. період: кількісні характеристики і семантика   
3.1. Семантичний аналіз blâ 
3.1.1. Проведемо зіставний аналіз ужитку позначень синього кольору у 18 ключових творах 

відповідних історико-літературних жанрів, зіставляючи їх ужиток із даними для всього СВН (у 232 
досліджених пам’ятках обсягом вибірки понад 10 млн. слів). Основне кольоропозначення blau 
‘блакитний, синій’ відоме в німецькій мові від давньоверхньонімецького періоду, коли прикметник blâ(o) 
(до герм. *blewaz, і.-є. *bhel- ‘білий, світлий’) уживався у значеннях ‘синій, темно-синій, блакитний, 
лазоревий; темний, темно-зелений, темно-сірий’ [6: 98; 5].  

3.1.2. У граматичному відношенні свн. прикметник blâ мав для емфатичності й вищу ступінь 
порівняння: blâwer (dann lâsûre) (14: jT. 2850, 1). Позначення синього з’являлися як у предикативі, так і в 
атрибутивній позиції, маючи флективні та нефлективні форми, часто застосовані для римування: manс 
ors bedact… mange decke snewize, gel, brun, rot, grüen unde blâ (19: Tr. 555) – vanen breit von wolkenblâwen 
sîden (15: Ku. 1373, 2). 
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3.1.3. За двн. взірцем прикметник blâ (та його похідні) виражали й надалі у СВН, в основному, семему 
"синій" (за кольором), що, однак, включала різнотипні семні комплекси:  

(1а) СК1а "синій" (як колір тогочасної моди): der hete wâpenkleider an mit eime purper (дорогоцінний 
шовк різного забарвлення’), der was blâ (16: Part. 15134); 

(1б) СК1б "синій (кольору безхмарного неба)" (у протиставленні до wolken- blâ): Was der himel also 
vin, daz nie kein lâsûr wart sô blâ, kein wolken noch kein flecke dâ (16: Part. 4045);  

(1в) СК1в "синій, ультрамариновий" (щодо тканин): ein brûtlachen (Brauttuch: фата) von Gent, noch 
blâwer denne ein lasûr (17: Parz. 313, 5); daz was genant ciclade,  blâwer dann lâsûre (14: jT. 2850, 1); 

(1г) СК1г "сапфірно-синій" (щодо дорогоцінних каменів) (5 СВ): der smarag und safire  durch des tieres 
varwe, daz blâ und gruen pikmire nach pfawen veder  spiegel schint begarwe. (14: jT. 1689, 2); 

(1д) СК1д "фіолетово-синій": reht alsam blâwe vîol wâren sîniu wâpenkleit (16: Part. 13541):  Такими 
голубими як фіалка була його; 

(1е) СК1е "посинілий (від ударів)": der arm mac im werden blâ (10: HELBL. 8, 462); den heiden die köpfe 
blâ machen (10: LIVL. 4273); 

С.2 "вірний": 
СК2а "вірний (у поведінці)" (за колірною символікою: 10: GERM. 8, 500): wære einer in wendic aller 

blâ von rehter stæte (10: LS. 1. 215, 143); ein zorn ist swarz, ein stæte blâ (10: LS 2. 183, 210);  
СК2б "вірний (у коханні)": blâ bezeigt die minne (10:  LS. 1. 147, 760. – warscheinlich zu lat. Flavus; 

DWB. 2, 81. Z. 1, 13). 
3.1.4. Морфологічна та семантична деривація. Значення "синій" виражали складні прикметники, 

що містили у своїй основі вихідне –blâ ‘безхмарно синій’, диференціюючись від нього першими 
компонентами: wolkenblâ ‘хмаристо синій’ (1), lâsûrblâ ‘лазурно синій, ультрамариновий’ (2), blâ-licht 
‘відблискуючий синім блиском: blauglanzend’; blâ-var ‘синього забарвлення: blaufarbig’; blâ-weitin‚ синій 
кольору індиго: waidblau’, trube-blâ ‘похмуро синій’ тощо.  

Інші свн. деривативи з цим компонентом: прикметники blâ-licht ‘відблискуючий синім блиском: 
blauglänzend’; blâ-var ‘синього забарвлення: blaufarbig’; blâ-weitin‚ кольору індиго: waidblau’, trube-blâ 
‘dunkelblau’; дієслово blaewen‚ зробити синім: blau machen’ та іменники blâ-slac‚ удар, що спричиняє 
появу синців’; blâ-vuoz ‘вид соколів blaufuss: синя ніжка’ [7: 23] указували лише на синій колір. Це 
означає, що утвердження переносного вжитку на позначення вірності (див. 2а та 2б) було не давнім, а 
розпочалося лише в СВН.  

Третю групу деривативів склала дієприкметникова форма geblaewet від дієслова blaewen‚ зробити 
синім: blau machen’.  

Зупинимося на семантиці трьох похідних, відзначаючи особливості прояву семантики "синій", яка в 
наявних текстах для прикметників wolkenblâ (1), lâsûrblâ (2) та дієприкметника geblaewet (3) чітко 
відрізнялися відтінками прояву:   

СК1.1 "захмарено, не яскраво синій": Noch sihe ich hie bî weiben einen vanen breit von wolkenblâwen 
sîden. (15: Ku. 1373, 2);  

СК2.1 "лазурово синій": deck unde kursît lâsûrblâ (16: Part. 5214); 
СК2.2 "відблискуючий синім, лазуровим блиском": daz hete lâsûrblâwen schîn (19: Tro. 32221).  
СК3.1 "засинений; забарвлений в синє": als der saphir mit ciclade geblewet;… der blâwe was mit berlin 

gar durchgrewet (14: jT. 3777, 3-4): як сапфір засинений (тканиною) циклатом; … синє було перлинами 
відтінене у сіре;  

СК3.2 "засинений": (werk) uber al daz gewelwe obene mit saphire was geblaewet (14: jT. 374, 1): 
(вишивка) над вигином угорі була засинена сапфіром.  

3.2. Вживання blâ у свн. період: мовний коментар.  
3.2.1. Кількісний коментар. Кількість слововживань синього у СВН (у порівнянні з 

світлопозначеннями: 2238 СВ 33 слів) не надто висока – всього 214 СВ загалом і 72 СВ за частковою 
вибіркою з 18 творів зокрема. Невисока вживаність цього КП, очевидно, є наслідком певної колірної 
тенденції, яка впадала у вічі і в тогочасній старо-французькій мові. За дослідженням Б. Шефер-Пріс [8: 
82-95], у цій мові сусіднього народу також наявна невелика кількість відповідних виразів та 
спостерігалася відсутність єдиного гіпероніма, що міг би об’єднати полісемію blo/bloit "синій" та 
"блідий; білявий", чи не збережену ще від індоєвропейських часів (герм. *blewaz, і.-є. *bhel- ‘білий, 
світлий’). У старофранцузьких корпусах 1-3 – тексти 13-14 ст. – перше слово трапилося 6, а друге – лише 
1 раз (на вибірку з виявлених 849 СВ світло- та кольоропозначень)  [8: 32-33]. За зіставним перерахунком 
нашого корпусу, більшого за старофранцузький у 13 раз (близько 11 тис. свн. прикладів світло- та 
кольоропозначень), вживання синього кольору у СВН було, принаймні, щонайменше вдвічі більшим. За 
репрезентативною вибіркою, прикметник blâ, ще невживаний у ранньоклерикальній літературі 1050-1100 
рр., епізодично з’являвся в докуртуазній літературі 1140-1160 рр. (1 СВ) та куртуазних творах 1185-1220- 
х рр. (4 СВ), зазнав розквіту в куртуазно-епігонській літературі 1220-1280-х рр. (58 СВ) і продовжив 
вживатися в бюргерській літературі (4 СВ) та містиці (1 СВ). Мала вживаність, характерна для сусідніх – 
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свн. і с.-ф. мов, вимагає звернення до соціокультурних обставин і інтралінгвістичних характеристик 
позначень синього. 

3.2.2. Лінгвістичний коментар: Контекст та консоціації. У складі складних прикметників типу 
lâsûrblâ, що виникли на основі стягнення звичного порівняння, перший – іменниковий – компонент 
(lâsûr-) зберігається як еталон порівняння. До того ж він виконує інтенсифікаційну функцію – підсилює (і 
одночасно уточнює) колір квітки. Подібна функція припадала й на характерні порівняння з небом, 
фіалкою та лазур’ю (див. нижче): blâ, dem himel geliche (14: jT. 2851, 2); reht alsam blâwe vîol (lat. Viola 
‚фіалка’) wâren sîniu wâpenkleit (16: Part. 13541); noch blâwer danne ein fîn lâsûr: лазурит (19: Tro. 20248).   

За вивченим матеріалом, ономасіологічною прототиповою опорою для свн. позначень синього були: 
чисте небо, безхмарне та блакитніше, ніж лазур: himel also vin, daz nie kein lâsûr wart sô blâ, kein wolken 
noch kein flecke dâ (16: Part. 4045); див. der blâwe himel (міннезанг) [7: 869-876]; квітка фіалки – blâwer 
viol (14: Part. 13541) та інші квіти: vil bluomen blâ 'багато квітів синіх' (10: Loh. 5680), що вказували на 
фіолетово-синій колір, та коштовні каміння (лазурит, сапфір: 14: jT. 1689, 2). Синіми, наближеними до 
кольору неба, могли бути й очі, генетично властиві германцям: ougen blâ (10: BPH. 5020). На противагу 
ДВН і РНВН, за наявними прикладами в цей період не згадувався прототип води.  

Як правило, забарвлення переважно інтенсивного синього кольору були властиві саме модним 
тканинам аристократії: бархат – sameît (10: W Chr.16020); циклат (ciclade, ciklât, ciklâs, ziklât; sig(e)lât, 
до лат. cyclas, cyclatum; д.-фрц. siglaton) – золотистий, прошитий золотими нитками шовк [7: 335], який, 
очевидно, мав синю, ультрамаринову основу (4 СВ): daz was genant ciclade,  blaewer dann lazuere (14: jT. 
2850, 1). Синім був і середньовічний стандартний шовк (2 СВ) – sîden (19: Tro. 30043; Ku. 1373,2), сандал 
чи шовк-тафт – zindâl (it. Zindalo, afr. Cendal‚ Zindel, Taffet’) (17: Parz. 579, 17) і пурпур (4 СВ, див. 16: 
Part. 15134) – purper (lat. рurpura‚ вартісний шовк різного забарвлення, у т.ч. синього)’. Згодом саме 
пурпур завдяки своїй урочистій нарядності часто (40 СВ) згадуватиметься як сакральна тканина для 
оздоблення храму або вбрання священика у рнвн. перекладі "Біблії", виконаним М. Лютером у 1521-1545 
рр. [2: 80]. 

Характерними виробами з тканин були: фата з фламандського місту Генту, де процвітала якісна 
мануфактура – ein brûtlachen von Gent (17: Parz. 313, 5); хустини – tuoch, яку подарували рідні сину-
селянину, що прагнув мати вигляд аристократа (13: Hbr. 169); військові одежі та плащі – wâpenroc (16: 
Part. 13541); інші різновиди багатої чи аристократичної одежі – deck unde kursît (хутряна накидка, обшита 
шовком чи шерстю) lâsûrblâ (16: Part. 5214); військові прапори – panier, vanen (15: Ku. 1373, 2; jT. 865, 2) 
та розшиви гербів – ein blâwer löuwe schône (19: Tro. 36123); попони для коней – decke (19: Tr. 555); 
військові палатки (pavilun: 16: Part. 13443) тощо.  

Крім тканин, розфарбованих як лазур’ю, так пізніше й індиго, цей модний, вбираючий очі синій колір 
мали й предмети: щити – schilt (6 СВ: Part. 6154, 13551), і панцири (harnisch: Раrt. 13540), і списи (ger: 
Tro. 33683), і різнобарвні ґудзики – knopfelin: gel, blâ, grüene, brûn und rôt (Hbr. 201), etc. 

Пізнє куртуазно-епігонське лицарство загалом схвально відносилося до синього, застосовуючи його 
навіть у релігійному контексті при ототожненні кольору Бога з синім небом: er minnete got in himele,  des 
malten si in bla, dem himel geliche (14: jT. 2851, 2). Хоча бюргерство тішилося різнобарвним 
світосприйняттям: Wie sunne und mâne die werlt zieren, /Waz wîz, swarz, rôt, blâ, grüene, gel, /Brûn sî, daz ist 
im ein spel (18: Ren. 22999), однак дидактично та релігійно спрямованим бюргерством та клериками 
такий популярний аристократичний колір засуджувався – краще було б для смирення та, не чинячи 
гріхів, носити просту сіру одежу, ніж у гріхах пишну, яскраво синю проти Божої волі: Und wider got 
trüege schoeniu kleider:… Vil bezzer wêre ân sünde grâ getragen denne mit sünden blâ (18: Ren. 2490). Тому у 
містиці пропонувалася відмова оку від відомих кольорів: ouge sehen die varwe, sô muoz ez ledic sîn aller 
varwe. sihe ich blâwe oder wîze varwe, diu gesiht mînes ougen, daz dâ sihet die varwe, daz selbe (12: Eck. 200, 
17.4).  

У семантичній структурі цього свн. прикметника привертає на себе особливу увагу епідигматичне 
формування у СВН похідного значення "вірний (у поведінці та в коханні)", що було символічним для 
міннезангу та придворного роману (див. приклади 2а і 2б). Після краху лицарства бюргерство зневажить 
його колірну символіку. На картинах старих фламандських художників появиться в якості центральної 
фігури старіючий чоловік, молода жінка якого допомагає тому одягати пишний синій плащ (гол. de 
blauwe Huik), що через претензійну невідповідність віку чоловіка став алегорією невірності [1: 144]. 
Тому з 16 ст. синій колір стане кольором обману: das Blaue vom Himmel versprechen ‘наобіцяти три 
короби’; blauen Dunst reden ‘обманути когось, напустити туману’).  

3.3. Соціокультурний коментар  
3.3.1. Контрастна ономасіологічна опора. Як уже зазначалося в 3.2.2, дорогоцінні камені були 

характерними базами зіставлення: якщо опал був звичним позначенням жовтого, то зеленому смарагду 
протиставлялися сині лазур(ит) та сапфір (14: jT. 1689, 2). Характерне для середньовіччя порівняння з 
lâsûr має  в своїй основі мінерал lapis lazuli, який впродовж 5 тис. років застосувався завдяки синьому 
пігменту як дорога фарба. Він поставлявся через море зі Сходу і тому в середньовічній латині отримав 
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інше найменування – ультрамариновий (до лат. ultra marin "через море"). У середньовічній Німеччині 
позначення дорогої синьої барви, виготовленої з ультрамаринової лазурі, попри її дороговизну, 
потрапило в глоси 9 ст.: blata, pigmentum "синій пігмент лазурі".  У романському настінному живописі 
Сан-Савен (південний захід Франції, 1100 р.), за свідченнями істориків, цей мінеральний пігмент активно 
використовувався, причому, виділяючись на охрі, він переходив у фіолетовий відтінок [4], що дозволяє 
припустити використання blâ ще як свн. позначення фіолетового кольору. Цей колір, що символічно 
указував на зв'язок із небесним началом, застосовувався в іконописі для створення образу святих. 
Пресвята Діва Марія зображувалася в плащі ультрамаринового забарвлення, а на фресках разом із Ісусом 
Христом кольору її накидки надавали темно-синього забарвлення – її покров не мав бути пишнішим 
одягу Бога-Сина [1: 143].   

За довідниками, відгранений лазурит є дорогоцінним каменем, алюмосилікатом натрію та кальцію, 
що  залежно від наявності іонів сірки може бути яскраво-синього чи фіолетово-синього кольору. Назва 
каменя походить від арабського слова azul "небо", очевидно, запозичене в слов’янські мови через персид. 
lâsûrite "синій". У середньовіччі до "лазоревих яхонтів" відносили і значно твердіші за них різновиди 
синього корунду – дорогі королівські сапфіри (до д.-євр. sappir "любимий Сатурном") [10: 94-95, 124-
125]. Враховуючи їх цінність, за "Відкровеннями" Іоанна Богослова [9], сапфіровою була передостання 
ступінь піраміди, що вела до небесного града – Єрусалима.   

Після відкриття торгового шляху до Індії (1498) з середини 16 ст. дорогий ультрамариновий пігмент 
(та й синька з синили) поступиться у Німеччині рослинному барвнику індиго, що надходитиме з Індії 
(звідти й назва) через Португалію та Голландію. Завдяки дешевизні ефектний синій колір одежі стане 
доступним, не лише аристократії, яка до цього часу користувалася дорогою лазур’ю, а й простолюду. Ця 
дешева, яскраво насичена фарба через інтенсивність впливу на психіку людини буде в Німеччині з 1577 
до 1737 р. забороненою, проте в середині 17 ст. вона потраплятиме разом із модною одежею з Франції. Її 
довге споглядання викликало психологічний ступор – людині ставало не по собі, крутилася голова, 
виникало запаморочення. Тому в 1657 р. Фердинанд ІІІ, кайзер Св.-Римської імперії, назвав індиго 
"чортячою барвою: Teufelfarbe" і під страхом смерті заборонив його використання. Лише в 1737 р. індиго 
було реабілітоване і ця барва стала модним кольором королівського двору [1: 142; 11: 42]. 

3.3.2. Зміна ономасіологічної опори й шляхи семантичного розвитку. На цій зміні опори (колір 
індиго) значно пізніше – y 1650-x pp. – це слово буде перенесене на вторинну характеристику 
негативного фізичного стану, поганого самопочуття та запаморочення, викликаного довгим 
спогляданням інтенсивного кольору індиго: Es wird mir blumerant/ plumerant ‘стає недобре, похитує’ 
(спотворено фрц. bleu mourant ‘мертвотно/ до смерті синій’) [11: 42]. Згодом утвердиться й німецький 
відповідник для позначення недоброго самопочуття: Es wird mir  blau und grün vor den Augen‚ в очах в 
мене потемніло’. Синім кольором позначать і погане самопочуття після зловживання саме алкоголем: 
Blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand‚ синє не барва, синій – це стан’. Третинною за своїм походженням 
є алюзія на колір фіалки як ступінь алкогольного посиніння: blau sein wie ein Veilchen‚ бути вщент 
п’яним’.  

Як бачимо, кольоропозначення blâ(о) "синій" (що, очевидно, через свою віднесеність до 
короткохвильової частини спектру, зберігало в ДВН певну синкретичність) епідигматично розвинуло 
свою семантичну структуру, ставши багатозначним. Знижений ужиток blâ, очевидно, пояснювався 
інтенсивнішим застосуванням у ДВН та СВН позначень темних, менш нескромних фарб, проте зріс 
наприкінці СВН у куртуазно-епігонській літературі завдяки зміненим рицарським установкам на 
барвистість. У перспективі доцільно зупинитися на позначеннях цього кольору в ДВН та РНВН. 
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Огуй А. Д. Обозначения синего цвета в средневерхненемецком языке. 

В статье  идет о про средневерненемецких обозначения синего цвета и их производных. Определив их 
семантические структуры на основании детального анализа 18 свн. литературных памятников (с 

учетом 214 других) автор приходит к выводам о специфике семантического развития этих 
синонимических слов. 

Oguy A. D. Denominations of the Blue Colour in Middle High German. 

This article deals with MHG denominations of blue color and their derivatives. On the basis of their defined 
semantic structures in 18 literature monuments (within other 232) the author comes to conclusion concerning 

the specifics of their semantic development. 
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ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕЛЕСКОПІЗМІВ 

Стаття присвячена вивченню телескопії в різних сферах комунікації. Проаналізовані фактори появи 
телескопізмів і співвіднесення їх з граматичними потребами суспільства. Цей словотворчий процес 

обумовлений лінгвістичною тенденцією мовної економії, поповнює словниковий склад сучасної 
англійської мови новими одиницями та дозволяє сформувати нові словотворчі елементи. 

У лінгвістичних дослідженнях ХХ століття все більшої уваги приділяється як проблемі 
словотворення, так і окремим словотворчим моделям у рамках когнітивного і прагматичного підходів. 
Постійно виникають нові слова, нові поняття. З'являються скорочення слів, злиття слів чи телескопія, 
оскільки новим поняттям необхідно закріпити свої значення, назви у мові. Прагматика пов'язана з 
активними номінативними процесами. У рамках комунікативно-прагматичної парадигми поява у слова 
нового лексико-семантичного варіанта може бути розглянута як результат прагматичної варіативності 
слова, а саме його вживання в різних ситуаціях спілкування в залежності від професійного, соціального, 
територіального, національного статусів комунікантів. Дослідники велику увагу приділяють відношенню 
між семантикою і прагматикою, виділяючи семантико-прагматичний підхід [1]. Якщо слово вживається у 
нетиповому контексті носієм іншого соціолекта, це надає слову новий відтінок, який потім закріплюється 
в окремий лексико-семантичний варіант слова. Семантична новизна породжує прагматичну новизну [2: 
5]. Тобто, у сучасній англійській мові одним із аспектів вивчення мови є прагматика, яка досліджує 
одиниці мови в їх відношенні до тих чи інших осіб, які користуються мовою [3: 153-160; 4: 8]; 
"pragmatics – the study of what people mean by language, when they use it in the normal context of social life" 
[5: 130]. Поява у слові нового лексико-семантичного варіанту в прагматичному аспекті дозволяє 
проаналізувати його вживання в різних ситуаціях спілкування, одна і та ж лексична одиниця реалізує 
своє значення в однакових ситуаціях по-різному, розширюються контексти. Загальновідомо, що саме 
засоби масової комунікації, реклама, медицина, наука є основними видами поповнення нової лексики в 
англійській мові. Постійні зміни соціальної, культурної сфер життя відображаються на лексиці. 

Одним із ефективних засобів і словотворчим процесом поповнення словникового складу англійської 
мови є телескопія. "Все більшого значення і розповсюдження в англійській мові набуває словотворчий 
процес, який ми умовно називаємо 'blending'" [6: 6], "створення нових найменувань шляхом телескопії – 
один із улюблених засобів словотвору в англійській мові США" [7: 22], "активну роль телескопії 
(зрощення фрагментів лексичних одиниць або одної лексичної одиниці з фрагментом другої) на 
сучасному етапі поповнення розмовного шару лексики можна пояснити тим, що це дуже економний 
спосіб відбиття комплексних предметів, явищ, понять у досить короткому слові" [8: 190].  

Об'єктом даної статті є телескопічні слова як формування нового словотворчого засобу англійської 
мови в різних сферах вживання. 

Метою статті є опис широко розповсюдженої в сучасній англійській мові телескопії – недостатньо 
дослідженого і цікавого процесу словотворення. 

Актуальністю цієї статті є розгляд телескопізмів в аспекті їх функціонування, аналіз факторів появи 
телескопізмів і співвіднесення їх з прагматичними потребами суспільства. 

За останні роки з'явилася тенденція до збільшення телескопних одиниць у мові. Одним із проявів 
закону економії мовленнєвих засобів, принципу найменшого зусилля вважається утворення телескопних 
номінацій, слів-злитків, слів-портмоне. "Відбір потрібної лексеми в процесі породження вимови 
супроводжується прагненням репрезентанта до найбільш швидкого рішення поставленого 
комунікативного завдання. Для цієї мети мовець проводить ретельний відбір лексем, які здатні з 
найбільшою точністю і ясністю, з одного боку, і найменшим об'ємом репродуктивних одиниць, з іншого, 
передати необхідний відтінок значення предмета чи явища" мова йде про тенденцію до мовної економії 
[9: 10]. Проаналізувавши перший словник Барнхарта, автори виявили, що телескопізми склали 4,8% від 
загальної кількості неологізмів, а у другому словнику – вже 8% від усіх неологізмів [1: 28]. Слова-злитки 
складають 20% всіх новоутворень в американській рекламі і 16% новоутворень у сленгу [10: 42]. Серед 
них виділяються часткові слова-злитки, тобто в яких об'єднується один усічений елемент і повна форма 
іншого елемента. Найбільш продуктивний тип фінального усічення першого компонента: Europlug 
(European + plug) – електровилка, яку використовують у країнах Європи; sigaretiquette (sigarette + 
etiquette); enviropig (environment + pig). Менш типове – усічення другого елемента: airtel (air + hotel); 
workaholic (work + alcoholic); nicotini (nicotine + martini); searchjack (search + hijack), а також деякі 
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приклади фінального усічення другого компонента: kidvid (kid + video) – дитячі телевізійні програми. Як 
зазначає В. І. Заботкіна, в останні десятиліття скоротилося утворення нових телескопних слів, у яких 
скорочуються обидва елементи. Головним чином переважають одиниці з фінальним усіченням першого 
компонента і усіченням другого: disohol (diesel + alcohol) – суміш дизельного топлива і етилового спирту. 
Менш багаточисленими є одиниці з фінальним усіченням обох компонентів, наприклад: zedonk (zebra + 
donkey); sitcom (situation + comedy) – радіо- і телекомедія. Також з'явилися нові утворення із 
об'єднуючим -о-: stimoceiver (stimulate + receiver). 

Словоскладання не можна назвати процесом – це миттєвий акт переходу вихідних слів у слово-
злиток. У словозлитті приймає участь незвичайна одиниця – фрагмент, який не існує у мові, а з'являється 
у мовленні в момент злиття двох слів [11: 2]. Як зазначає І. М. Берман, "пограничний характер 
телескопічного словотворення, який вказує на безупинний процес розвитку словотворчих засобів мови і 
тим самим яскраво ілюструє діалектичний взаємозв'язок мовних явищ, не повинен заслонити докорінних 
словотворчих властивостей, що виділяють його хоч і в пограничний, все ж особливий спосіб утворення 
нових слів" [12: 107]. За М. А. Бельською телескопія – це один із видів універсалізації, який відрізняється 
від інших тим, що в результаті телескопії з елементів структури членів словосполучення утворюється 
нова лексична одиниця [7: 22]. Таку ж точку зору підтримує В. І. Заботкіна, при цьому ступінь 
розчленованості і вмотивованості нижче, ніж у складних словах, що пояснюється наявністю схованих 
виокремлених компонентів [1: 79]. Від складних слів контамінації відрізняються тим, що вони не 
піддаються розкладанню на складові частини. В утворенні більшості контамінацій приймають участь не 
слова і не основи, а їх частини, наприклад: putmobil (liliput + automobile); butterine (butter + margarine) [13: 
204]. Але значення телескопних слів більш інтенсивне, емоційне, більш насичене, ніж значення 
відповідних опорних слів [10: 9]. 

Для вивчення телескопії і структури телескопних слів інтерес викликає явище гаплології. 
Гаплологічні телескопні неологізми утворюються накладанням фонем на стику двох слів, наприклад: 
slimnastics (slim + gymnastics); faction (fact + fiction) – художня література з документальними фактами; 
Americanadian (America + Canadian); pomato (potato + tomato); radiorator (radio + orator); rurban (rural + 
urban); vidoc (video + documentary). 

С. В. Воронін підкреслює, що телескопічні гаплологічні слова в основному оказіональні лексеми. 
"Слова-злитки, як правило, володіють високим рівнем експресивності, притаманної невимушено-
розмовній лексиці. Підвищена експресивність у даному випадку є результат не тільки зведення в одну 
лексичну одиницю двох значень, але і наслідок виникнення у слові відтінку каламбуру" [14: 83-84]. 

Велику роль у процесі творення телескопізмів відіграє навмисність, обумовлена потребою для 
позначення нових понять і явищ чи, з іншого боку, бажання надати мовленню емоційної експресивності. 
Наприклад: tavernacular (tavern + vernacular) – вульгарна розмовна мова; cinemogul (cinema + mogul) – 
впливовий кінопромисловець; shamateur (sham + amateur) – спортсмен-професіонал, який виступає за 
аматорів. Телескопізми дуже продуктивні у звичайній мові, відрізняються високою експресивністю, і 
займають особливе місце у колоквіальному словотворенні за слова з суто просторічною 
характеристикою [10: 15].   

Розглядаючи телескопізми, не можна не відзначити їхньої ролі у формуванні нових словотворчих 
елементів. На сучасному етапі розвитку англійської мови елемент -holic/aholic має статус суфікса [15; 16; 
17] і з'явився завдяки іменнику alcoholic. В. І. Заботкіна відносить цей елемент до напівафіксів і вважає, 
що "прийняв участь у створенні цілої низки новоутворень" [1: 28]. Інші ж автори вважають, що елемент  
-holic, що "виділився в результаті перерозкладення морфемного складу іменника alcoholic (alco – holic), 
надмірного захоплення" і, таким чином, набув статусу словотворчого суфікса [18: 160]. Слова, які 
утворюються з цим елементом, головним чином характеризують людину: chocoholic – людина, яка 
полюбляє шоколад; golfaholic – людина, яка дуже захоплюється грою у гольф; politicoholic – людина, яка 
цікавиться тільки політикою; spendaholic – людина, яка має пристрасть витрачати гроші; workaholic – 
людина, яка має пристрасть до роботи. Даний суфікс проявляє дуже високу активність у створенні 
похідних від основ, які називають будь-які реалії і явища дійсності, в основному назви продуктів 
харчування, наприклад: cheesoholic – людина, яка дуже любить сир; coffeholic – людина, яка дуже любить 
каву; sweetaholic – людина, яка дуже любить солодке [18: 161]. 

Новоутворення, які пов'язані із занепокоєнням перед сучасною технікою, спостерігаємо в таких 
словах: cyberphobia; cybertechnophobia; telephobia. Серед негативних ефектів, створених сучасною 
технікою є перенасиченість інформацією: infoflood; infoglut [19: 37].  

Новіший суфікс, який надає похідним значення дії чи процесу -athon/ethon/thon, виділився від 
іменника marathon. У семантиці цього суфікса виражається підсилювально-експресивний компонент 
конотації, наприклад: bikeathon – тривале катання на велосипеді; dancethon – довгий і стомливий танець; 
workathon – напружена робота. Завдяки утворенню нових слів підвищується експресивність вимови, 
проявляється відношення мовця до того чи іншого явища. 
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В утворенні термінів електронної техніки та радіоелектронної апаратури широко використовується 
напівсуфікс -tron. Наприклад: cosmotron; magnetron; positron. Напівсуфікс -tron є останнім складом слова 
electron. Поява нового напряму людської діяльності, людського пізнання, а саме розвиток телебачення, 
комп'ютерних технологій, Інтернету, отримала багатогранне відображення у слові, призвела до 
прагматичної потреби утворення слів із новим суфіксом -tele, наприклад: телемост; телебашта; 
telecommuter – той, хто працює вдома; teleshopping – замовлення покупок по телефону; telebanking – 
фінансова служба, яка дозволяє клієнту проводити банківські операції через домашній комп'ютер.  

Елемент -erati з'явився в англійській мові наприкінці ХХ століття після того, як слово glitterati (glitter 
+ literati) послужило зразком для інших утворень, що позначають людей, відомих у певній галузі: 
cinerati, cyberati, journarati, culturati. 

Як зазначає Ю. А. Зацний, умови для появи нових словотвірних елементів створюються шляхом 
виділення осколків, що входять до складу телескопізму. Такі словотворчі елементи починають 
виокремлюватися в результаті створення цілого ряду неологізмів за аналогією до слова-зразка і стають 
продуктивнішими [8: 191]. 

Приклади антономазії та антономазійні телескопні одиниці представлені у роботі О. С. Чирвоний, 
наприклад: "ОбаМао. Даже светлый образ Обамы китайские товарищи переосмыслили на свой лад. Им 
куда ближе к телу оказались футболки с изображением Обамы в образе Мао Цзедуна" [ВВ, 2009, № 213: 
6]. Автор зазначає, що поодинокими є випадки переміщення одного слова або його частини всередину 
іншої лексеми, а саме: ambimouseterous (ambidexterous + mouse); retalirator (retaliator + rate) [20: 8]. 

Складовими телескопізмів також виступають існуючі скорочення слів. Наприклад слово celeb 
(скорочення лексичної одиниці celebrity): celeblog (celebrity + blog); celebreality (celebrity + reality); 
celebutante (celebrity + debutante). Багато інших телескопізмів створено із словом blog  (скорочення 
лексичної одиниці weblog): siblog (sister + blog); vlog (video + blog) [8: 190]. 

Більшість телескопізмів вживаються у засобах масової інформації, в рекламі, оскільки це завжди 
незвичайно, яскраво і новітньо, необхідно привернути увагу і створити певний прагматичний ефект на 
мовця чи читача. Телескопні новоутворення також знаходимо в назвах торгових марок у спорті, моді. 
Наприклад: торгова марка Adidas (Adi Dassler) засновник компанії, яка виробляє спортивний одяг. Новий 
телескопізм Bradgelina (Brad + Angelina) об'єднує в собі два відомих імені кінозірок Голівуду Анджеліни 
Джолі і Бреда Пітта [21: 152];  выборы в укрятнике (Украина + курятник), "Нові українські працеголіки 
побивають західні стандарти" [День, 16.04. 2007: 2]; "В Германии насчитывается более 200 тысяч 
трудоголиков, в Швейцарии – около 115 тысяч. Общество трудоголиков в Швейцарии называется 
'Сумасшедшие труженики'. Там трудоголизм возведен в ранг чумы ХХІ века" [Труд, 08.02.2010: 5]; "Для 
какого дела их всех, собственно, собрали на это пиаршество духа во время кризиса" [2000, 30.10.2009: 
А.8]; "Пензенский переводчик Юрий Стома ввел в обиход слово Rusglish (Russian + English). Оно 
означает извращенное сочетание английских и русских слов. Неологизм включили в Merriam Webster’s 
Open Dictionary" [Труд, 15.01.2010]. 

Слід зазначити, що значення нового слова може мати зовсім інший відтінок значення, окремий від 
двох слів, чи сатирично-негативне забарвлення. Наприклад: НАТОбность – іронічно забарвлений 
оказіоналізм, контекстуальна функція якого засновується на омофонічності лексем (надобность + 
НАТОбность) [22: 13]. Сатирично-негативне значення представлено у слові breastseller (breast + 
bestseller) – іронічне поєднання створено по аналогії з лексемою bestseller (найбільш розповсюджена 
книга), для позначення 'розповсюдженої' суперобкладинки, на якій зображена жінка з неприкритою 
груддю [10: 27]. 

Необхідно зауважити, що іноді сфера вживання телескопізмів вимагає у комунікантів певного типу 
компетентності саме в цій сфері. Наприклад: televangelist (television + evangelist); cyclodrum – барабан, що 
обертається з отворами і джерелом світла, який використовується для створення ефекту вогнів поїзду, що 
проходить; Butsckellism (Butler + Geitshell) – сполучення консервативної політики Батлера і 
лейбористської політики Гейскелла; "Споры о климатических изменениях становятся все жарче. Так 
называемый 'Климатгейт', разразившийся еще в конце прошлого года, в начале нынешнего получил 
продолжение" [ВВ, 2010, № 010: 7]; "Именно на них рассчитаны концерты поющих 'труселей'" [Сегодня, 
19.01.2010: 4]. 

Інтенсивне зростання корпуса телескопізмів у сучасній англійській мові обумовлено тим, що вони 
опираються на закономірності словотворення, притаманні англійській мові, проявляючись у формі 
скорочення кореневих морфем і спрощення складних слів, а також відповідають експресивно-
семантичним тенденціям, що постійно оновлюють лексичні одиниці, які втрачають свою виразність у 
процесі мовлення. 

Більшості телескопізмів притаманним є прояв тенденції до економії, майже всі нові слова мають 
додаткове семантико-стилістичне значення, більш інформативні. Проникаючи у практику мовного 
спілкування і сприяючи оновленню, пожвавленню лексичного репертуару мовців англійської мови, 
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телескопічні утворення у жвавому вживанні перетинаються та взаємодіють з елементами різних 
лексичних шарів [10: 35, 49]. 

Телескопізми отримують широку популярність, активно проникають на сторінки газет і журналів, 
з'являються у сфері реклами і моді, використовуються у мові науки і техніки. З'являються нові суфікси, 
які утворюють нові слова і є продуктивними у розвитку сучасної англійської мови. Телескопія є не 
тільки поповненням словникового складу новими одиницями, а й основою для подальшого 
словотворення, формування нових словотворчих елементів. 

Перспективним є вивчення телескопії як активного процесу поповнення словникового запасу з точки 
зору когнітивно-дискурсивного підходу. Необхідно прослідити використання оказіональних 
телескопізмів в авторських стилях і дискурсивні особливості їх виникнення як у лінгво-прагматичному, 
так і національно-культурному ракурсах; вивчити причини виникнення комунікативних невдач 
лінгвокогнітивного характеру, які зумовлюються відмінністю в концептуальних і мовних картинах світу 
комунікантів нестандартним осмисленням з причини комунікативного шуму певного фрагмента 
дійсності, хибною референтною віднесеністю телескопної одиниці одним з комунікантів.  
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Омельченко Л. Ф., Жихарева Е. А. Прагматические характеристики английских телескопизмов.  

Статья посвящена изучению телескопии в разных сферах коммуникации. Проанализированы факторы 
возникновения телескопизмов и их соотношение с прагматическими потребностями  общества. Этот 

словообразовательный процесс обусловленный лингвистической тенденцией языковой экономии, 
пополняет словарный состав современного английского языка новыми единицами и позволяет 

сформировать новые словообразовательные элементы. 

Omelchenko L. F., Zhykhareva O. O. Pragmatic Characteristics of English Telescope Words.  

The article focuses on studying the telescope words in different spheres of communication. It gives the analysis 
of factors of telescope words emergency and their correlation with pragmatic needs of the society. This word-
building process is stipulated by the linguistic tendency to speech economy and enriches vocabulary with new 

words and allows forming new word-formative elements. 
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СЕМАНТИЧНІ ДЕВІАЦІЇ У ЧИСЛІВНИКОВІЙ РОДИНІ 

Семантична девіація числівників та відчислівникових утворень осмислюється на матеріалі їх системно-
функціонального буття, еволюції від предметного до квантитативного та спустошеного значення, від 

повнозначного статусу до службового. 

Нумеральні слова (числівники) та їх деривати є об’єктом дослідження, предметом – їх семантичні 
девіації на векторі становлення та функціонування. Мета дослідження – осмислення еволюції 
семантичного буття нумеральних слів англійської мови – зумовлює вибір адекватних методів 
(порівняльного, функціонально-семантичного, трансформаційного) та прийомів аналізу (лінгвістичного 
спостереження, класифікації, систематизації). Актуальність теми дослідження об’єктивується 
методологічним сьогоденням лінгвістичної науки, фокусуванням уваги на системно-функціональному 
бутті мовних одиниць, їх детермінації дією інтегративних сил лінгвальних та екстралінгвальних 
чинників. Новизна роботи полягає в тому, що вперше робиться спроба порівняти семантичні тенденції 
споріднених слів – числівників та відчислівникових конструювань (дериватів), розглядається характер 
лакунованості ущербного представлення вихідних сем на еволюційному шляху як числівників, так і їх 
похідних одиниць. Ідентифікація процесів десубстантивації та деквантифікації на матеріалі нумеральних 
слів сприяє адекватному осмисленню системного характеру семантичного та формального буття 
частиномовних одиниць з одного боку, та їх функціонування на дискурсивних просторах з іншого. 

"Предметний" етап числівників логічно був ініціальним у їх становленні. Просторово-темпоральні 
ознаки притаманні усім предметам і явищам навколишнього світу, деякі з них (предмети) є еталонами 
лічби та виміру [1: 29-35]. Номінації кількості походять від назв предметів. "Сплески" предметності 
фіксуються у лексикографічних джерелах. У корпусі [2] зареєстровано 820 іменників із семою кількості, 
із них: 93 слова міри та ваги (1), 89 лічильних слів (2), 143 димензуратива (3), 143 контейнера аморфних 
речей (4), 143 номінації партитивних величин (5), 119 позначень групових множин (6), 33 темпоральних 
іменника (7), 65 номінацій сукцесивності (8). Наприклад, англ. pound, dram (1), dozen, score, pair (2), 
length, area, depth (3), bowl, barrel, sack (4), bite, sip, gulp, share (5), audience, crew (6), lifetime, span, month 
(7), December, Friday, today (8). Серед квантитативних іменників виокремлюються паралелі типу dozen, 
score, pair, які не витісняють числівників із ужитку, але підсилюють тезу про їх предметне минуле. Пор.: 
укр. пара, дюжина, десяток, або рос. душа, штук, голова, место. У словосполученнях типу англ. three 
dozen eggs, three score years числівники та лічильні слова разом номінують кількість феноменів, що 
рахуються. При цьому three dozen та three score виконують нумеративну функцію, вказують на 
відношення між множниками, а разом (three dozen, three score) – реалізують квантитативну функцію 
стосовно слів eggs,  years. Лічильне слово dozen своєю формою dozenth нагадує про епідигматичну 
близькість до порядкових числівників. Класифікатори на позначення величин та множин в англомовному 
дискурсі мають іменниковий характер. Пор.: англ. a school of fish, a pride of lions, a trip of goats, a parcel 
of children, a colony of bees, a flock of sheep, a piece of news, a lump of sugar, a cake of soap, a bar of 
chocolate, a chunk of wood. Аналіз найменувань кількісних ознак свідчить про дієвість експлікаторського 
принципу у парадигмі конкретизаторів про походження метазнаків, термінів від одиниць простішого 
рангу побутової семантики. 

Слова міри та ваги посідають чинне місце серед димензіональних одиниць у лексико-семантичному 
полі кількості. "Предметний" етап цих слів не є ілюзорним, розсіяним, схованим віками, на відміну від 
числівників. Формальна сторона ілюструє когнітивну пам’ять про їх становлення. Пор.: англ. foot, ell, 
inch, gallon, ton, acre, etc. [3: 78-103].  

На фразеологічних просторах нумеральні словосполучення семантизують приблизну та невизначену 
кількість. Числова картина при цьому розсіюється, залишаються тільки її "сплески", відлуння на фоні 
нового синкретичного буття. Наприклад, англ. I perceive, said Jolyon that you are trying to kill two birds 
with one stone (J. Galsworthy). He wanted to say a thousand things and kissed her (J. Lindsay). Ten to one, 
they smuggled him on board a ship (A. Christie). Рос. В сто сорок солнц закат пылал (В. Маяковский). 
Укр. Правду люди кажуть, що прийдуть сім баб та й скажуть сім хвороб (І. Кочерга). Часткова 
десемантизація числівників у фразеологічних словосполученнях обумовлює появу семи "багато" або 
"мало", низки стилістичних засобів (антитези, гіперболи, літоти). Пор.: англ. one in a hundred, one to 
thousand, a stitch in time saves nine, two heads are better than one. Повна десемантизація числівників 
призводить до номінації якісних однак, наприклад: англ.: dressed up to the nines, nine worthies, a cat of nine 
lives. Об’єктивацією деквантифікації числівників слугує їх заміщення або пропуск. Пор.: англ. two make 
two(both) ends meet, saying and doing are two (different) things, as like as (two) peas, as drunk as (seven) lords. 
Повернення до предметності відлунюється у номінаціях типу англ. the old thirteen "старий державний 
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стяг США", long nine "дешева сигара", two bits "монета 25 центів", three quarter "портрет". Предметний 
"сплеск" прослідковується також у фразах англ. the seven sisters, the seven wonders, seven deadly sins, seven 
leagued boots. При цьому деякі фразеологічні одиниці можуть позначати і точність. Пор.: англ. two 
negatives make an affirmative, four corners of the world, two by two. 

"Семантичної пустоти" набувають числівники як орнаментальні одиниці, актуалізатори ритму та 
рими, що спостерігаються у лічилках, дитячих віршиках та скоромовках. Пор.:  

англ. 
One potato, two potatoes, 
Three potatoes, four, 
Five potatoes, six potatoes, 
Seven potatoes more. 

One, two, three, 
sparrows in a tree. 
Four , five, six 
Tiny little sticks. 
Seven, eight, nine 
This nest is mine. 

рос. 
Плыл по берегу пескарик, 
Потерял воздушный шарик, 
Помоги его найти, 
Посчитай до десяти: 

Раз, два, три, четыре, 
Пять, шесть, семь,  
Восемь, девять, десять, 
выплывает белый месяц. 

 
"Пусті" числівники витісняються іншими словами, які оберігають римовану поверхневу структуру 

тексту. Пор.: англ. one, two, three, four, five, Оnce I caught a fish alive; Intery, wintery, coterie, corn, Apple 
seed and briar thorn. Замінники використовуються і за межами англомовного дискурсу. Квазі-слова 
hickory, dickory, dick (дитяча пісенька) корелюють із кельтськими одиницями hevera ‘8’, devera ‘9’, dick 
‘10’, які вживалися у субмові пастухів Камбрії. Орнаментальні числівники заповнюють лакуни 
поверхневих структур, є фаворитами фразеологічних одиниць. Пор.: англ. as cross as (two) dogs over a 
(one) bone; as like as (two) peas. Пропуск числових конституентів two, one не змінює квалітативного 
характеру словосполучення. Універсальною для квантитативних одиниць (КО) є тенденція до 
десемантизації, збагачення квалітативними, предметними та нульовими семами. Виразниками 
квантитативних значень можуть бути лексеми, позбавлені одноіменних сем. Пор.: рос. денег куры не 
клюют (много денег), куда деваться от княжон (слишком много невест). 

Слід зазначити, що кількісні значення числівників вивітрюються у символічних позначеннях: 4 
"символ порядку", 7 "символ достатку", 100 "символ повноти", 13 "символ нещастя". Аксіологічний 
аспект притаманний порядковим ад’єктивам типу: англ. first, second, third, укр. перший, другий, третій. 
Наприклад: англ. first teeth "молочні зуби", second teeth "постійні зуби", third teeth "вставні зуби", second 
to none "неперевершений", second thoughts "подальші роздуми"; укр. третій лишній, сьома вода на 
киселі; рос. играть первую скрипку, третьего не дано [1].  

Метафори та інші тропеїчні засоби із КО вказують на інтенції адресанта, вербалізують його 
прагматичний простір. У гумористичних ситуаціях, анекдотах КО створюють ефект лінгвістичної гри. 
Пор.:  

англ. Teacher: If we take three from seven, what difference does it make? 
Pupil: That is what I say. 

*** 
рос. - Алло, гостиница? Соедините меня с женой. 

- Какой номер?  
-Я вам что – турок, чтобы их нумеровать?! (номер жены вместо номера комнаты). 

*** 
або: - Сколько стоит это колье? 

- Десять тысяч. 
- Черт, а это? 
- Два черта.  

Числівники, з одного боку, слова міри і ваги, з іншого, мають багато спільного стосовно їх 
семантичної еволюції та функціонування. Термінологізація КО позначена втратою предметної 
семантики, збагаченням КО семами точної квантифікації. За межами терміносистеми та на 
фразеологічному просторі КО утворюють бінарну опозицію на позначення полярних понять "багато", 
"мало". Детермінуючими факторами при цьому слугують текстові та дискурсивні чинники. У 
семантичній еволюції КО повторюють свій цикл становлення: реверсуються значення предметності, 
квалітативності та синкретичності. Вектор стандарт → експресія у домені КО є рушійною наскрізною 
силою, що розмиває етимологічні витоки зазначених слів, генерує семантизацію предметності, 
квалітативності, верифікує універсальний характер кількісних слів – їх полівекторність та 
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поліфункціональність [1; 3]. Предметні "сплески" числівників проявляються у їх витоках, у паралельних 
формах, у сполучуваності з дискретними номінаціями, на векторах словотворення.  

Структурно-семантичне буття денумерального слова only "розповідає" про мовні феномени − 
багатоаспектні та скриті. За епідигматичними витоками only – вторинне конструювання, секондарне 
відчислівникове утворення від (one - + - like), що компресувалось у композиту. Слово only утворилось 
шляхом словоскладення, зазнало семантичної девіації. У слов’янських мовах лексема один є стягненою 
формою на позначення "тільки один". Сема "один" відлунюється в ад’єктивах "єдиний, виключний". Пор. 
англ. an only child, the only example, my one and only chance. В останньому прикладі значення одиничності 
омовлюється словами one та only з тією різницею, що one семантизує "один", а слово only, зберігаючи цю 
сему, адитивно актуалізує значення виключності, ексклюзивності (випадок дії плеоназму). Лексема only 
(adjective) є дериватом числівника one, утвореного шляхом основоскладання, в якому друга основа 
перетворилася у суфікс -ly по аналогії з словами англ. friendlike → friendly (N → Adj), neighbour → 
neighbourly     (N → Adj). Числівникова основа є вихідною для денумеративів. Пор. англ. four → fourth,             
five → fifth, one→only. Похідні одиниці зазнають десемантизації. Вихідна нумеральна основа у вторинних 
(секондарних) утворюваннях змінюється формально та модифікується семантично. Так, англ. fourth 
вказує на порядок, only − на виключність. Прикметник alone реалізує квантитативне значення частково. 
Сема "один" тільки відлунюється у похідному слові. Пор.: англ. alone (Adj) – isolated from others (1), 
lacking companions (2), exclusive of anyone /anything (3), distinctive without being equal (4). Наприклад: She 
lives alone. My wife and I like to spend time alone together away from kids. It was scary being all alone in a 
strange city. I cried like a child because I felt so alone. The case will cost thousands of pounds in legal fees 
alone. До статусу Adjective тяжіє alone у фразах Go it alone "Жити самостійно", Lеаve somebody 
/something alone "Не турбувати", "Не брати в голову", Lеаve well alone "Нічого не міняти", To stand alone 
"Бути самостійним".  

Only (Adj) є вихідною одиницею конверсивної пари: Only (Adj) → Only (Adv). Оnly (Adv) є 
секондарним утворенням по відношенню до оnly (Adj). Only (Adv) уточнює, інтенсифікує ознаку 
предметів, дій або ознак. Наприклад, англ. We have only three books to read. He was only pleased to do that. 
She was only glad to go there. He was left to raise their two children alone − фокусується увага на точній 
квантифікації, на інтенсифікації стану людини та ознаці дії. Семантична девіація лексеми only є 
очевидною із сполучуваності з корелюючими словами. Її омонімічність знімається частиномовною 
віднесеністю до ад’єктивних або адвербіальних одиниць. Сукцесивність семантичної деривації 
закінчується "вивітрюванням", деквантифікацією, появою службових одиниць типу if only "якби, при 
умові". Службовий характер цього слова об’єктивується можливістю його пропуску у фразі When (only). 
Очевидним тут є його новий статус сполучника. 

Денумератив оnly зазнав впливу гіпостазу, переходу від однієї частини в іншу: Num → Adj;  Adj → 
Adv; Adv → Particle. Наприклад, But both Captain Nickolas and Strickland were bound East, and it chanced 
that the only opportunities for signing were the ships sailing West (S. Maugham). The only aristocratic trait they 
could find in her character was a habit of drinking Madeire (J. Galsworthy). He makes good resolutions; only he 
never keeps them (A. Christie). 

Основи числівників у словотвірній парадигмі проходять девіацію від позначеного морфемою числа 
до квалітативних оцінок та спустошеної семи нумеральності. Семантична девіація числівників 
проявляється на векторах епідигматики, на просторах денумерального конструювання у послідовності: 
ад’єктиви → прислівники → службові слова. Подібна тенденція прослідковується також в денумеративі 
alone, похідна одиниця від словосполучення all but one. Alone (Adj) як композитне слово вказує на 
означення та предикатив. Alone (Adv) як конверсійне слово (Adj → Adv) тяжіє до позначень ознак 
процесів, дій. Пор.: англ. to stand alone, to go out alone. У конструкціях типу англ. He alone can do it; Let 
the thing alone лексема alone не реалізує числівникове значення, а корелює із маркерами ексклюзивності, 
винятковості, семантизує значення відчуженості, спустошеного числа та інтенсифікації. Як частка або 
інтенсифікатор alone виокремлює референт та може замінюватися іншими словами. Пор.: Julie alone 
knew the truth:: It was Julie who knew the truth. He could only dance:: What he could do was dancing. 

Таким чином, у своєму діахронічному бутті числівники проходять етапи від предметності до 
квантитативності, виступають маркерами розмитої нумеральності та спустошеності. Пор.: 
частиномовний перебіг одиниць квалітативної представленості. Пор.: англ. Dear students, my dears, don’t 
dear me, stop dearing like that, Oh, dear me! 

Сполучникову долю зазнає також денумератив once. Наприклад, The judge will soon delivered his 
verdict when (once) he examines the evidence.  

Серед денумеративів виокремлюється прийменник between, що походить від числівника two. Це 
службове слово підвладне також семантичній девіації, спустошеності вихідної семи. Пор.: англ. Between 
me, you and postpole. Тенденція до девіації, нівелювання семи числа прослідковується також у нім. 
zwischen.  
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Таким чином, семантична девіація числівників та відчислівникових утворень осмислюється на 
матеріалі їх системно-функціонального буття, еволюції від предметного до квантитативного та 
спустошеного значення, від повнозначного статусу до службового. 
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Швачко С. А. Семантические девиации в семье числительных. 

В статье исследуется вопрос семантической девиации числительных и их производных  − 
денумеративов. Внимание фокусируется на их системно-функциональном бытии, идентификации 

семантических сдвигов от предметного к количественному, качественному и опустошенному значению, 
от статуса полиозначенных слов к служебным. 

Shvachko S. O. Semantic Deviation of the Numeric Words. 

The article deals with the English numerals and their derivatives in terms of their semantic deviations. The 
complex of systematic and functional analysis verifies common tendencies of evolution: from substance to 

quantity and then to quality and empty meanings, from informative words to auxiliaries. 
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СТРУКТУРА СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОНЯТТЯ QUANTITY  

У цій статті аналізується структура семантичного поля поняття Quantity на матеріалі дефініцій 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. У роботі встановлено межі семантичного поля аналізованого 

поняття та кількісні характеристики його структури. Проаналізовано одиниці та рівні цього поля, які 
вважаються результатами пізнання дійсності, що вивчаються через призму англійської мови.  

Як категорія мислення Кількість належить до найбільш загальних відображень властивостей буття. 
Ця категорія є універсальною й необхідною з точки зору пізнання дійсності. В історії філософії 
вважається, що перше ґрунтовне визначення категорії Кількість належить Аристотелю: "Кількістю 
називається те, що можна поділити на складові частини, кожна з яких, дві їх чи більше, за своєю суттю є 
чимось одним певним" [1: 164]. Отже, основними ознаками категорії Кількість, за Аристотелем, є 
наявність складових у межах цілого та певний характер цих складових. Однак пізнання реальної природи 
речей вимагає уточнення загального визначення.  

Розгорнутим визначенням категорії Кількість можна вважати виділення Аристотелем у структурі 
досліджуваної категорії множинності, якщо "кількість є обчислюваною", й величини, якщо "кількість є 
вимірюваною" [1: 164]. Необхідність виділення цих підтипів у межах основного поняття пояснювалось 
накопиченим досвідом пізнання дійсності, а саме, дискретною (обчислюваною) або недискретною 
(вимірюваною) природою речей.  

Як показують результати аналізу тлумачних словників різноструктурних мов, зокрема, англійської, 
української й російської [2: 102], при семантизації поняття Кількість укладачі, в основному, наслідують і 
розвивають традицію Аристотеля. Загалом у сучасній лінгвістиці спостерігається неабиякий інтерес до 
дослідження основних мовних категорій, їхнього зв’язку з мисленнєвими категоріями, та особливостей 
їхньої реалізацій у різноструктурних мовах, що пояснюється спробами побудови семантичної моделі 
світу.  

Мовна категорія Кількість, яка є відображенням результатів пізнання дійсності, тісно пов’язана з 
категорією мислення. Ця категорія є мовною універсалією, оскільки представлена різними граматичними 
та лексичними засобами в усіх сучасних мовах [3: 161]. Визначення змісту й обсягу категоріїї Кількість 
у мові передбачає виявлення одиниць різних рівнів, що формально та лексично виражають кількісні 
відношення. Таким чином, аналіз представлення категорії Кількість у мові включає два основні аспекти: 
формальний (граматичний) і змістовий (лексичний).  

Імовірно припустити, що граматичними засобами вираження категорії Кількість є мовні одиниці й 
категорії, які беруть участь в оформленні кількісних відношень. Основу змісту аналізованої категорії у 
мові становить ключове поняття Кількість, представлене у вигляді ієрархічної структури, яка включає 
численні підтипи поняття для експлікації ключового поняття. Отже, лексичними засобами вираження 
категорії Кількість є похідні від ключового поняття, які в межах словника чи тексту задіяні в його 
семантизації, тобто процесі інтерпретації позамовних даних.  

Предметом даного дослідження є семантичне поле поняття Кількість (Quantity) в англійській мові. 
Об’єктом – є структура зазначеного семантичного поля, в одиницях і рівнях якого відображено 
результати пізнання дійсності, виражені мовними засобами.  

Метою даного дослідження є виявлення особливостей структури семантичного поля поняття Quantity 
в системі англійської мови. Вихідним положенням даного дослідження є можливість виділення 
семантичного поля як певної ієрархічної структури на обмеженому за обсягом мовному матеріалі.  

Традиційний для структурної семантики погляд на семантичне поле як певну понятійну структуру 
був започаткований Й. Тріром. На його думку, семантичне поле членується за допомогою словесних 
знаків, які людська свідомість накидає як сітку на нерозчленований понятійний континуум [4: 20-21]. 
Історія поля певного поняття є історією його змін та перечленувань. Динамічність і мінливість поняття 
на відміну від предметів, на думку Й. Тріра, потребують створення власних методів опису, оскільки з 
часом змінюється не тільки кількість словесних знаків, що належать до поля, а й їхні значення. Саме 
через мінливість поняття Трір пропонує застосовувати логічний, а не мовний підхід до процедури 
виділення семантичного поля. 

Подальший розвиток ідей про структуру поняття дозволяє В. В. Левицькому [4: 226] окреслити 
основні сучасні методи виділення семантичного поля, серед яких: 1. Психофізіологічний метод, що 
базується на регістрації реакцій інформантів на словесні стимули. 2. Психолінгвістичний метод, який 
спирається на інтуїцію інформантів (процедури опрацювання словесних асоціацій, вимірювання 
близкості значень слів та ін.). 3. Лінгвістичні методи (зокрема, дистрибутивний і статистичний методи, 
компонентний аналіз).  
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У даному дослідженні структури семантичного поля поняття Quantity було застосовано методику 
компонентного аналізу. Можливість застосування цієї методики для дослідження семантики ключового 
поняття, яким є Quantity, спирається на припущення про те, що слова в словниковій статті групуються 
навколо пов’язаного з ними певного поняття або дескриптора, зміст яких вони певною мірою 
розкривають [5: 3]. Для аналізу семантики ключового поняття можливі два підходи до виділення 
семантичного поля (або побудови семантичної мережі): 1) на базі дефініцій тлумачного словника та 2) на 
матеріалі відповідних текстів (наприклад, праць з філософії, присвячених дослідженню категорії 
Кількість як категорії мислення).  

У даному дослідженні використано системоорієнтований підхід на базі аналізу матеріалу дефініцій 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary – тлумачного словника англійської мови [7]. Великий обсяг 
використаного словника задовольняє вимоги високого ступеня деталізації різних характеристик 
досліджуваного поняття. 

Досягнення основної мети – виявлення особливостей структури семантичного поля поняття  Quantity 
передбачає виконання таких завдань:  

1. Встановлення меж семантичного поля поняття Quantity на матеріалі дефініцій тлумачного словника 
англійської мови [7].   

2. Упорядкування виявлених елементів семантичного поля й встановлення відношень між ними.  
3. Аналіз структури ієрархії понять з погляду кількості її рівнів, одиниць та їхньої відносної "ваги" в 

структурі семантичного поля, встановленої за показником частоти.  
4. Узагальнення особливостей структури аналізованого семантичного поля.  
У цьому дослідженні за основу при виділенні семантичного поля було прийнято методику 

Ю. М. Караулова та ін. [5: 3], за якою семантичним множником дескриптора вважається будь-яке слово 
дефініції словника: сигналом для віднесення слова до дескриптора слугувала наявність у них спільного 
семантичного множника, що зустрівся в системі на вищих рівнях. Враховуючи предмет даного 
дослідження, було вирішено обмежити обсяг аналізованого поняття лише його номінативними 
характеристиками, вираженими іменниками, подібно до словникової статті ідеографічного словника, 
який на думку Ю. М. Караулова та ін., "здебільшого є номінативним" [5: 5]. Наприклад, зі статті 
дескриптора quantity було вибрано такі семантичні множники, як іменники an amount, a number, the 
measurement (див. Табл. 1).  

Структуру семантичного поля аналізованого поняття Quantity, таким чином, представлено через 
ієрархію його семантичних множників. Причому семантичними множниками вважалися лише іменники, 
які використовуються на позначення загальновживаних нейтральних понять, без обмежень їхнього 
вживання, як наприклад, у статті part: parts [pl.] (old-fashioned, informal) a region or an area – це значення 
не приймається до уваги. Позиція семантичних множників у Табл. 1 відображає порядок їхнього 
слідування в словниковій статті тлумачного словника.  

У даному дослідженні представлення структури семантичного поля поняття Quantity обмежено 
п’ятим рівнем похідних. Вихідний рівень ключового поняття вважається нульовим. Починаючи з другого 
рівня відбираються поняття, у тлумаченні яких виявлено семантичні множники, спільні з поняттями, що 
зустрілися на вищих рівнях. Поняття розгалужується на похідні саме на тому рівні, де воно було 
виявлено вперше, без повторень цього розгалуження на нижчому рівні (пор. у Табл. 1, size 2 і 4 рівні). 
Причому обсяг поняття, а значить, і межі семантичного поля, залежать від прийнятого підходу до 
тлумачення ключового поняття. Отже, семантичне поле аналізованого поняття Quantity становлять 
виявлені у статтях словника номінативні ознаки, які мають спільні семантичні множники.  

Взагалі, у встановленні меж семантичного поля через добір семантичних множників на базі 
тлумачень словника можливі два основні підходи: 1) врахування на нижчих рівнях ієрархії лише нових 
семантичних множників без повторення виявлених вище й 2) представлення повного інвентаря 
семантичних множників понять нижчих рівнів. 

При цьому реалізація першого підходу дає можливість встановити межі певного семантичного поля. 
Застосування другого підходу, використаного в даному досллідженні, уможливлює не тільки отримання 
інформації про склад і структуру відношень між семантичними множниками різних рівнів ієрархії, а й 
встановити кількісні характеристики елементів структури семантичного поля такі як загальна кількість 
семантичних множників певного рівня або поняття й відносна "вага" окремого семантичного множника 
через встановлення показників його частоти. При цьому треба зауважити, що необхідно розрізняти 
поняття межі семантичного поля, тобто склад різних семантичних множників у його структурі, і 
загальна кількість семантичних множників, що зустрічаються у структурі поля з різною частотою.  
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Аналіз даних, наведених у Табл. 1, дозволяє виявити певні особливості структури семантичного поля 
досліджуваного поняття Quantity. Серед семантичних множників першого рівня найбільшу кількість 
різних семантичних множників (23) має поняття measurement, яке використовується на позначення 
вимірюваної, недискретної величини. Натомість найчастотнішим семантичним множником у структурі 
поля є поняття amount на позначення множинності або обчислювальної кількості (див. Табл. 2).  

              Таблиця 2. 
Кількісні характеристики семантичних множників поняття Quantity 

№ Поняття 1 рівень, 
частота 

2 рівень, 
частота 

3 рівень, 
частота 

4 рівень, 
частота 

5 рівень, 
частота 

Абсолютна 
частота 

1 quantity – 1 – – – 1 
2 amount 1 2 3 2 2 10 
3 number 1 1 1 1 – 4 
4 measurement 1 – 1 – – 2 
5 sum – 1 1 – – 2 
6 size – 1 1 1 – 3 
7 length – 1 1 – 1 3 
8 total – – 1 – – 1 
9 extent – – 1 – – 1 
10 distance – – 1 1 1 3 
11 piece – – 1 1 3 5 
12 area – – – 2 3 5 
13 point – – – 1 – 1 
14 difference – – – 1 1 2 
15 part – – – 1 3 4 
16 item – – – 1 – 1 
17 direction – – – 1 1 2 
18 period – – – 1 1 2 
19 place – – – – 2 2 
20 detail – – – – 1 1 
21 fact – – – – 1 1 
22 quality – – – – 1 1 
23 feature – – – – 1 1 
24 time – – – – 1 1 
25 mark – – – – 1 1 
26 unit – – – – 1 1 
27 end – – – – 1 1 
28 section – – – – 1 1 
29 member – – – – 1 1 
30 thing – – – – 1 1 
31 article – – – – 1 1 
32 object – – – – 1 1 
33 position – – – – 1 1 
34 aspect – – – – 1 1 
35 condition – – – – 1 1 
36 state – – – – 1 1 

Аналіз кількісних характеристик семантичних множників поняття Quantity, наведених у Табл.  2, 
дозволяє зробити такі основні висновки щодо структури його семантичного поля:  

1. У семантичне поле досліджуваного поняття входить 35 семантичних множників, які зустрічаються 
у структурі поля з різною частотою й відповідають 70 похідним на п’яти рівнях поля. Структура 
семантичного поля аналізованого поняття Quantity відрізняється значною розгалуженістю, тобто 
більшою кількістю похідних на нижчих рівнях (1 – 3, 2 – 7, 3 – 12, 4 – 14, 5 – 34).  

2. Виявлені семантичні множники відрізняються у структурі поля різними показниками абсолютної 
частоти. Результати аналізу структури семантичного поля виявляють певну закономірність між спадом 
частоти, семантичних множників у структурі поняття й зростанням їхньої кількості, тобто більшої 
розгалуженості структури на нижчих рівнях. За частотою семантичних множників чітко виділяється ядро 
семантичного поля аналізованого поняття – семантичний множник amount, який зустрічається 10 разів на 
усіх п’яти рівнях структури поля, і периферія – 60% семантичних множників, які трапляються у 
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структурі поля лише по одному разу. Причому більшість з них з – 80,95% зустрічається на п’ятому рівні 
семантичного поля.  

Як показують результати аналізу структури семантичного поля поняття Quantity, не тільки 
функціональні характеристики, а й системні ознаки мовних одиниць, зокрема, їхня семантика так само 
підкоряється дії закону переваги. 

3. Більшою кількістю похідних характеризується поняття на позначення величини, або вимірювання 
measurement, однак найчастотнішим є семантичний множник amount на позначення множинності.  

Перспективним для подальшого дослідження є зіставлення результатів аналізу структури 
семантичних полів поняття Quantity в системі англійської мови й поняття Кількість в системі української 
мови. 
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Бобкова Т. В. Структура семантического поля понятия Quantity. 

В статье анализируется структура семантического поля понятия Quantity на материале дефиниций 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. В работе установлены границы семантического поля исследуемого 
понятия и количественные характеристики его структуры. Проанализированы единицы и уровни этого 
поля, которые считаются результатами познания действительности, которые изучаются сквозь 

призму английского языка.     

Bobkova T. V. Structure of the Semantic Field of Notion Quantity. 

The article deals with structure of the semantic field of notion Quantity based on explications of Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary. This paper studies the boundaries and quantitative features of structure of the 

semantic field. The units and levels of this field which are the results of cognition of reality examined in the light 
of the English language have been considered.  
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СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ КОМПОЗИТ 

Стаття присвячена вивченню складних субстантивних одиниць, які є досить поширеними в    усіх 
підсистемах сучасної німецької мови і відзначаються високим експресивно-стилістичним потенціалом і 
широким спектром комунікативно-дискурсивних характеристик. Автори досліджують семантико-

стилістичні функції субстантивних композит. 
На прикладах продемонстровано  стилістичні ефекти, які  можуть виникати на основі контрасту  

композиту з макроконтекстом або культурологічним фоном. 

У роботах зі словотворення дослідниками німецької мови вивчено різні аспекти творення і 
функціонування структурно-складних субстантивних утворень. Увага вчених концентрувалася 
переважно на описі структурно-семантичних відношень між компонентами композит (Г. Пауль, 
Є. Шендельс, М. Д. Степанова, О. С. Кубрякова). Разом з тим теоретики словотворення і стилісти 
неодноразово звертали увагу на можливості виявлення стилістичної релевантності складних слів за 
рахунок взаємодії в них різних рівнів мови (Е. Pізель, Д. Фаульзайт, В. Фляйшер, Д. Герберг).     

У науковій літературі, присвяченій функціонуванню словотворчих продуктів у тексті, висвітлюються 
такі аспекти: когезія, словотвір і декодування, обумовленість словотворчих моделей типом тексту. Ці 
аспекти пов'язані з ознаками текстуальності: когезією, можливістю декодування, інформативністю, 
ситуативною обумовленістю й інтертекстуальністю [1: 75]. 

Когезія створюється шляхом переплетення і повторенням на ділянці тексту основних морфем і є 
вираженням змістовної єдності, яка в мовному плані припускає розгортання ізотопічних ланцюжків. 
Приклад таких ланцюжків приводить М. Шредер [1: 76-78], наочно демонструючи, що складні слова, як і 
інші словотворчі продукти, залучені в процес топікалізації. Композити мають складну морфемну 
структуру, отже, є "ідеальними засобами топікалізації" [2: 40]. Стилістично марковані одиниці не є 
винятком. М. Шредер вказує також на прямий зв'язок між словотворчими продуктами й інформативною 
функцією тексту [1: 78]. Автор наводить приклади –  текстові окказіоналізми, значення яких 
розшифровуються на основі контексту.  

Можливість декодування пов'язана із зрозумілістю висловлювань і рівнем розуміння реципієнта. 
Утворення і сприйняття залежать і від ситуації, наприклад, композит Spielstraße як мікротекст на знаку 
дорожнього руху слугує, передусім, попередженням учасникам дорожнього руху [1: 80]. Словотворчі 
характеристики окремих типів текстів на матеріалі німецької мови вивчено ще недостатньо. 

При аналізі функцій стилістично маркованих композитів саме аспекти інформативності і сприйняття, 
а, отже, декодування і дії є найбільш важливими. Оскільки інформативність пов'язана більшою мірою із 
семантикою, а дія – з прагматикою, ми надалі розрізнятимемо семантико-стилістичні і прагмастилістичні 
функції. До семантико-стилістичних функцій композитів належать: функція узагальнення, компресія, 
функція створення підтексту. До прагматичних функцій належать функція експліцитної оцінки та 
функція опосередкованої оцінки. 

 Мета  статті  –  розглянути та проналізувати семантико-стилістичні функції композитів.  
Функція узагальнення може бути проілюстрована композитами, у яких через конкретні або абстрактні 

просторові поняття може досягатися значення збірності. Це одиниці з другими компонентами -landschaft, 
-szene, -berg, -ausland, -dschungel. Другі компоненти композитів цієї групи – це метафори 
(Museumslandschaft, Medienlandschaft, Unternehmenslandschaft, Preisberg, Marktszene). Композити з 
компонентами -landschaft, -szene,  -berg зустрічаються в текстах досить часто і тому не містять ефекту 
новизни або незвичності, а образність, яку вони несуть,  не є яскравою. 

У досліджуваному матеріалі є приклади, в яких узагальнююче значення поєднується з яскравішою 
образністю і / або оціночністью. Так, у наступних контекстах використано метафору – dschungel, яка має 
до того ж значення збірності. Метафора містить негативну оцінку, оскільки поняття "джунглі" викликає 
асоціацію чогось заплутаного і незрозумілого: Techno-Dschungel, Paragrafendschungel, Gesetzdschungel, 
Marktdschungel. 

Узагальнення інформації ми спостерігаємо і в групі композитів, побудованих відповідно до 
концептуальної метафори вищої точки простору. Просторово співвіднесені компоненти такої метафори 
досить часто використовуються у мові і тяжіють до напівафіксів або ж є такими. Наприклад, компонент 
Spitzen- розглядається як напівафікс [3: 384]. Аналогічно використовується компонент Gipfel-: die 
Versprechungen in einsame Gipfelzonen tragen; Deutschland muss in diesem Zweig weltweit Spitzenreiter 
werden. 
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Схожу групу становлять композити, у яких часові поняття, що містяться в першому компоненті, 
використовуються як епітети і гіперболи, наприклад: Zeitpolitik, Jahrhundertprojekt, Jahrhundervertrag. 

Kомпозит United-Colours-of-Bach-Pluralismus, узагальнюючи, називає ситуацію фестивалю музики 
Й.С. Баха, на якому виконавці представляли різноманітні інтерпретації, використовуючи аналогію з 
відомою торговельною фірмою елегантного модного одягу (United Colours of Beneton). У першому 
компоненті – назва фестивалю, другий компонент – метафора, що підкреслює різноманіття можливих 
стилів виконання і їх вишуканість. Образ у цьому випадку експресивніший і наочніший.  

Функція компресії іманентна практично усьому корпусу досліджуваних одиниць, тому вона 
розглядатиметься як гіперфункція. Компресія передбачає, що в мовній одиниці знаходиться невиражена 
вербальними засобами інформація, яку прийнято іменувати імпліцитною. Імпліцитна інформація може 
при декодуванні стилістично значущих композитів "розшифровуватися" з опорою на текстові 
пресупозиції. Поняття компресії пов'язане з поняттям імплікації або логічним відношенням слідування. 
У логіці під імплікацією розуміється "логічна дія, що пов'язує два висловлювання в складне 
висловлювання за допомогою логічної зв'язки, якій більшою мірою відповідає сполучник "якщо.., то" [4: 
192-193]. Графічно ця дія може бути показана схемою А→В, де з А імплікує / містить В; А розглядається 
як антецедент, а В як консеквент. Поняття імплікації розглядається як "лексична солідарність" 
(lexikalische Solidarität) [5: 363], що означає відношення між значеннями лексем, коли значення основної 
лексеми припускає значення іншої лексеми (наприклад, "greifen" iмплікує / містить значення "mit der 
Hand"). Під текстовою імплікацією I. В. Арнольд розуміє "додатковий сенс, який мається на увазі, тобто 
вид припущення, заснований на синтагматичних зв'язках співвіднесених елементів антецедента" [6: 87]. 
Текстова імплікація, на думку I. В. Арнольд, обмежена рамками мікроконтексту, який відповідає епізоду 
[6: 87], що в нашому випадку розглядається як макроконтекст на відміну від структурного 
мікроконтексту самої одиниці.  

При компресії, що має місце при утворенні складних слів, експлікуються антецеденти імплікацій, 
консеквенти ж відновлюються на основі контексту. Ми розуміємо імплікацію як властивість одиниці 
вмістити той або інший об'єм інформації, який може бути розшифрований на основі контексту. 
Наприклад, geriet die Regierung in die politische Schußlinie – vom Wirtschafts-Kritiker-Streit ganz abgesehen 
[Berlin life: 7]. На основі значень компонентів композиту і контексту вся одиниця трактується як 
"суперечка критиків з питань економіки". Частина інформації, експлікація якої вимагала б певних 
відмінків і додавання прийменникової групи, імплікується (порівняйте Streit der Kritiker zu den Fragen 
der Wirtschaft). Відновлюється ця інформація при аналізі того, що є в тексті, тобто антецедентів. Модель 
субстантивного словоскладання дозволила подати інформацію в стислому виді. 

Імплікуватися / піддаватися компресії можуть різні за довжиною відрізки інформації: як дуже короткі 
(прийменники), так і довші (лексеми, прийменники і лексеми). Die Landwirtschaftsminister verhandelten in 
Vier-Augen-Gesprächen (führten Gespräche unter vier) [Berlin life: 7]. У дужках подано перифразу, що 
містить імпліцитну інформацію. У наведеному прикладі імпліковані / переведені на латентний рівень 
лексеми і прийменники. 

Група композитів, що виконують гіперфункцію компресії, представлена широким спектром 
стилістичних фігур. Розглянемо можливості реалізації імплікативної функції композитами, що мають у 
своєму складі епітети. Як було помічено вище, такі одиниці утворюються відповідно до принципу 
внутрішньомодельного фокусування. Поняття, що знаходиться у фокусі, є характеристикою якого-
небудь денотата i спрямовує увагу читача, головним чином, за рахунок своєї незвичності, на можливі в 
цій ситуації консеквенти. У прикладі, Kinderladen-Mutter, характеристика матері  дається через слово 
Kinderladen "магазин дитячих товарів", імпліцитна інформація може трактуватися  як "часта відвідувачка 
таких магазинів; прискіплива клієнтка".  

Компресована інформація може експлікуватися у перифразах, що пояснюють значення одиниць: Drei-
Stunden-Bandwurms (Stau, wo man drei Stunden verbringen muss). 

У наступних контекстах імпліцитно присутня характеристика швидкості дії, яка дається за рахунок 
темпорального співвіднесеного компонента: Wirtschaftsfragen werden im Joggingtempo (das Tempo des 
Gesprächs ist nicht schneller als das Tempo, in dem man dabei geht) besprochen. Die Übertragungsqualität ist 
jedoch wegen der ständigen Datenstaus (die Daten werden nicht schnell übertragen, man muss warten, wie im 
Stau auf der Straße) im Netz eher bescheiden [Berlin life: 7]. У наведених прикладах наявна семантична 
компресія. Як видно з перифраз у дужках, переведена в латентний план інформація легко відновлюється 
на основі контексту.  

Проте в деяких випадках не можна однозначно інтерпретувати піддану компресії інформацію. 
Наприклад: In jeder Small-Talk-Geste war zu spüren. Наведений композит може означати "жести під час 
світської бесіди", причому невідомо, які саме. Проте логічніше було б трактувати його як метонімію. У 
цьому випадку значення складного слова передається перифразою "репліки, кинуті мимохіть під час 
світської розмови". 
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З поняттям компресії пов’язане питання про те, наскільки повно може бути декодована імпліцитна 
частина інформації. Відомо, що одна і та ж одиниця може мати декілька тлумачень, оскільки стилістично 
марковані композити часто є перенасиченими в смисловому плані. Іншими словами, в них імпліцитно 
присутній певний додатковий, такий, що не отримав вербального вираження зміст, який не виводиться 
тільки на основі контексту. Цей зміст можна витягнути, спираючись на латентні позиції. Тим самим 
логічно припустити, що одна із семантико-стилістичних функцій досліджуваних одиниць – це функція 
переведення частини семантичної інформації в прихований план. 

Прихований / латентний зміст у подібних випадках позначається поняттям імплікатура [5: 258]. Це 
поняття досліджене в області синтаксису на прикладі англійської мови Грайсом, на прикладі німецької – 
Рольфом і Лідтке. Імплікатура – це те, що мається на увазі у висловлюванні, але не знаходить 
вербального вираження [5: 258]. Під імплікатурою розуміють також процес декодування сказаного, у 
якому розрізняються поняття "сказане" і те, що "малося на увазі" [8: 23].  

У лінгвістичній літературі описано конвенціональні і конверзаціональні імплікатури. 
Конвенціональні імплікатури є частиною змісту висловлювання, вони виводяться зі значень складових 
частин на підставі соціокультурного досвіду. Серед ознак конверзаціональних імплікатур Е. Рольф 
відмічає неоднозначність (одне висловлювання може мати декілька імплікатур) і неконвенціональність 
[9: 116-117]. У цьому сенсі вони близькі до текстових імплікацій і мають такі властивості, як 
варіативність (можливість декількох тлумачень) і рематичність [6: 87]. До форм конверзаціональних 
імплікатур Х. П. Грайс відносить іронію, метафору, гіперболу і літоту. Образність, яка відіграє особливу 
роль при створенні імплікації, є "чинником інтенсифікації співтворчості читача і засобом компресії 
інформації" [10: 88]. 

Словоскладання і універбація, які дозволяють перевести в латентний план лексичні і граматичні 
показники співвідношень між складовими частинами композиту, роблять можливою реалізацію у 
компактних висловлюваннях різних видів імплікатур. Конвенціональні імплікатури мають місце при 
вживанні композитів, що містять алюзії і ремінісценції. Конверзаціональні імлікатури можна 
прослідкувати на прикладах іронії, метафори і гіперболи. У цих випадках реалізується функція створення 
підтексту. Так, наприклад, характеристику речей, з якими стикаються в повсякденному житті, подано 
через метафоричний вираз "in der Alltagsarchqologie finden". Метафоричне порівняння з археологічними 
розкопками дозволяє припустити прихований зміст: "деякі з  речей старі; щоб їх виявити, потрібно 
попрацювати; серед них може бути щось цінне і т. д". Неоднозначність можливих тлумачень обумовлює 
в цьому випадку і неоднозначність оцінки. 

У наступному контексті присутня однозначна негативна оцінка: er hat Kopfprothese getragen. На 
підставі гіперболи Kopfprothese tragen прихований зміст може бути розшифрований, як насмішка над 
людиною, яку вважають хворою, несамостійною в ухваленні рішень і, відповідно, нездатною управляти 
людьми чи державою. Можливі латентні значення "протез – неповноцінна заміна частини тіла; той, хто 
носить протез – хворий; частина тіла, замінена протезом, не здатна повною мірою виконувати свої 
функції; головний мозок – дуже важливий орган для людини, що дозволяє здійснювати мислення" і так 
далі. 

Композит mit dem Strickjackenscharm regieren є прикладом іронічної імплікатури. Цей композит є 
оксюмороном, у якому  поєднуються поняття "в'язаний светр" і "шарм". Йдеться про людину, що займає 
пост керівника фірми. Іронія будується на протиставленні: "людина, якій притаманний певний шарм і 
зв'язані вручну кофти". Завдяки іронії "шарм", цієї людини ставиться під сумнів. Імлікатури, або те, що 
малося на увазі, можна сформулювати таким чином: "у нього старомодні способи управління; його стиль 
не викликає схвалення у сучасників". Спираються вони на латентні значення "ручним в'язанням 
займаються, в основному, люди похилого віку, самозв'язані  речі не елегантні, шарм припускає 
елегантність" і тому подібне. 

Конвенціональність ми розуміємо як наявність певного знання про що-небудь, властивого для якого-
небудь культурного середовища. Значення композита можна зрозуміти лише на тлі соціокультурного 
досвіду: Sie handeln mit Bedacht. Sie legen die praktische Vernunft jener Kohlenpottidentität an den Tag. 
[Berlin life: 7]. Вони діють обдумано. У них є природна практична кмітливість робітників і шахтарів 
Рурської області. Буквально композит означає "ідентичність вугільному ковшу". Для декодування 
необхідно знати, що в Рурській області видобувають вугілля, що шахтарі мають практичну кмітливість.  

Отже, семантико-стилістичні функції співвідносяться з кількістю інформації, яку передає композит і 
базуються на властивоті композита імплікувати додатковий зміст, завдяки чому є засобом організації 
підтексту. Смислові імплікації компресують інформацію, яка міститься в контексті або отримують її з 
латентних позицій. Перспективним вбачається дослідження прагмастилістичних функцій стилістично 
маркованих композит, так як субстантивні композити є досить поширеними у всіх підсистемах сучасної 
німецької мови і відзначаються високим експресивно-стилістичним потенціалом та широким спектром 
комунікативно-дискурсивних характеристик.  
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Вальчук Г. В., Кухар Л. А. Семантико-стилистические функции композит. 

Статья посвящена исследованию сложных субстантивных единиц, которые достаточно 
распространены во всех подсистемах немецкого языка, отличаются высоким экспресивно-

стилистическим потенциалом и широким спектром комуникативно-дискурсивных характеристик. 
Авторы исследуют семантико-стилистические функции субстантивных композит. На примерах 

продемонстрированы стилистические эффекты, возникающие на основании контраста композит с 
макроконтекстом и культурулогическим фоном. 

Valchuk Н .V., Kuhar L. A. Semantic and Stylistic Functions of composites. 

The article is  devoted to the study of complex  substantive units which are rather widely used in all subsystems 
of modern German. They are characterized by high expressive and stylistic potential and wide spectrum of 

communicative and  discourse features. The authors investigate semantic and stylistic functions of substantive 
composites. The examples are given to show stylistic effects which can appear on the basis of  contrast of a 

composite and  macrocontext or  culturological background. 
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СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ Й КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

У статті розглянуто основні  типи семантико-функціональних і комунікативно-дискурсивних 
трансформацій лексичних одиниць в умовах змінення деяких параметрів дискурсу і проаналізовано 
основні причини змін прагматичного навантаження лексичних одиниць у часовому просторі. 

Мета цієї статті – простежити й визначити основні напрямки змін семантико-функціональних і 
комунікативно-дискурсивних характеристик лексичних одиниць в умовах змінення певних параметрів 
дискурсу в часовому просторі.  

За словами Н. А. Слюсаревої, мовлення (як текст) фіксується в часі й характеризується параметрами 
часу: від твору, створеного в певній епосі до теперішнього мовленнєвого акту, які – можуть бути 
визначені за шкалою реального часу як абсолютною, так і відносною [1: 111]. 

Зміна параметрів дискурсу в часі може відбуватися внаслідок змін в основному комунікативно-
дискурсивному контурі комунікативної поведінки комунікантів й обумовлюватися змінами 
соціокультурної ситуації, які детермінуються перетворенням соціо-лінгвістичного контексту, змінами в 
історичному фоні, змінами соціальних, економічних  умов життя, соціо-культурних, національно-
культурних  традицій [2: 110-117]. 

Будь-який письмово зафіксований текст з точки зору загальної теорії комунікації може розглядатися 
як окремий випадок створення комунікативної ситуації, в якій комунікантом, адресантом виступає автор 
тексту, а реципієнтом, адресатом – читач [3: 233]. У такому разі художній текст може вважатися проявом 
особливого типу дискурсу, у якому на читача спрямовано здійснення когнітивного, емоційного, 
інтелектуального, прагматичного, соціолінгвістичного впливу. За  словами відомого лінгвіста Р. А. 
Будагова: "... одне із завдань тексту: читач має повірити авторові або автор  зобов’язаний примусити 
читача повірити авторові" [4: 195]. 

Правильність сприйняття художнього тексту залежить від загального фону знань читача та 
детермінується рівнем його володіння мовним кодом. Рівень володіння мовним кодом іноді набуває 
важливого значення не тільки з точки зору декодування тексту, але й з  точки зору адекватного 
розуміння мовного коду епохи, у  якій цей текст створювався, художньо-естетичних позицій автора 
художнього твору, його настанов та його індивідуального стилю [5: 73-75]. 

У випадках, коли існує хронологічна дистанція між часом створення художнього твору й сучасним 
читачем цього твору, можуть спостерігатися зрушення у ступені і характері впливу автора художнього 
тексту на читача в межах дискурсивного фрейму внаслідок змін у розумінні прагматичних інтенцій 
автора, що може позначитися на адекватності сприйняття художнього тексту сучасним читачем й може 
змінювати ефект впливу художнього тексту. Зрушення у розумінні, сприйнятті стратегій побудови 
тексту, прагматичних характеристик дискурсу в часі може відбуватися за векторами: автор-читач; 
персонаж-читач й може спричинятися модифікаціями в прагматико-функціональному навантаженні 
лексичних одиниць, які детермінуються змінами їх семантико-функціональних і комунікативно-
дискурсивних характеристик. А визначення семантико-функціональних характеристик слова, його 
значення залежіть від цільової спрямованості висловлення, його змісту-наміру, оскільки кожен даний акт 
мовлення завжди здійснюється у конкретній ситуації [6: 98]. 

Семантико-функціональні та комунікативно-дискурсивні характеристики лексики в дискурсі в 
діахронному просторі піддаються різного типу трансформаціям, які відображають особливості 
соціокультурних змін у суспільстві й обумовлюються змінами комунікативної поведінки учасників 
дискурсу в часі. Ці зміни щільно пов’язані, оскільки комунікативна поведінка учасників дискурсу 
показує весь спектр часових соціокультурних правил, індивідуальних прагматичних настанов, 
психологічних факторів, які характерні для цієї чи іншої епохи. На думку А. А Уфимцевої, як 
формування (створення), так і розуміння мовних одиниць має місце на основі співвіднесеності 
мовленнєвих ситуацій із відповідними словесними знаками, які усвідомлюються всіма членами мовного 
колективу як такі, що викликають однакові асоціації і протиставлення [7: 48]. 

Ігнорування неодночасного характеру прагматико-функціонального навантаження лексичних 
одиниць у часовому просторі також може бути фактором, який впливає на адекватність розуміння, 
сприйняття прагматичних інтенцій автора тексту у випадках, коли автор використовує лексичні одиниці 
із різночасною характеристикою: неологізми, застарілі, нейтральні в часовому відношенні лексичні 
одиниці. 

Наприклад, під час аналізу специфіки прагматико-функціонального навантаження лексичних одиниць 
на матеріалі книги Ш. Бронте "Джейн Ейр" слід брати до уваги той факт, що однією з основних 



В. В. Євченко. Семантико-функціональні й комунікативно-дискурсивні трансформації лексичних одиниць 

 31 

прагматичних настанов автора було свідомо віддалити роман у часі, й тому комунікативно-
функціональні характеристики деякої частини лексики, яка вживається в романі, сприймалися як зсунені  
в часі вже в рік його опублікування [8: VII]. Хронологічна дистанція між датою написання роману, його 
виданням і сучасністю також впливає на характер прагматико-функціонального навантаження деяких 
лексичних одиниць. Таким чином створюється додатковий ефект дистантності, об’єктивно присутній у 
текстах віддалених у часі й пов’язаний зі змінами умов соціального, економічного, культурного життя, з 
розвитком технічного прогресу. Як наслідок цього частково втрачається розуміння настанови автора на 
часову дистанційність дій, які описуються у романі. Сучасний читач сприймає лексичні одиниці обох 
типів однаково функціонально маркованими, з обмеженим прагматичним навантаженням. Лексичні 
одиниці чи деякі елементи їх семантичної структури, які сприймалися як застарілі чи рідко вживалися на 
час написання роману, можуть змінювати свій комунікативно-дискурсивний потенціал через втрату 
одного із елементів своєї семантичної структури чи через зміну функціонального регістру. 

Наприклад, за даними словника SOD значення дієслова to steam: "to emit a scent or odour of a scent: to 
be emitted or exhaled" не реєструється після 1847 року [9: 2: 2010]. У тексті романа: "….while its rooms and 
passages steamed with hospital smells [8: 1: 95]; … :the dinner was served in two huge tin-plated vessels, 
whence rose a strong steam redolent of rancid fat [8: 1: 61]. Порів.: сучасне висловлення: The bar was redolent 
with the smell of stale cigarette smoke [10: 1375]. За даними SOD вважається також застарілим у 
британському варіанті англійської мові значення дієслова to waste: Of time: To pass away, to be spent-1847 
[9: 2: 2391]. Порів.: у романі: The month of courtship had wasted: its very last hours were being numbered [8: 
2: 46]. Lorn  в значенні lost, ruined, perished за даними SOD було застарілим на початку дев’ятнадцятого 
століття [9: 1: 1169]: The whole consciousness of my life lorn, my love lost, my hope quenched, my faith death-
struck [8: 2: 75]. 

Східна модель транспозиції прагматичної настанови автора спостерігається у випадках, коли 
згладжується прагматичне націлення на вживання нової лексичної одиниці, оскільки в подальшому 
розвитку мови лексична одиниця втрачає цю часову характеристику. Такі лексичні одиниці також 
можуть характеризуватися змінами у функціональному регістрі, іноді зі зниженням комунікативно-
дискурсивного потенціалу. Interlocutrice, яке за даними SOD, було неологізмом за часи Ш. Бронте (1848), 
сприймається в сучасному спілкуванні як застаріле чи офіційне: "I have forbidden Adale to talk to me about 
her presents, and she is bursting with repletion; have the goodness to serve her as auditress and interlocutrice" [8: 
1: 166]. 

Лексичні одиниці чи елементи їх семантичної структури, які сприймалися як нейтральні за часів 
написання роману, могли змінити свій функціональний регістр і знизити прагматичне навантаження, 
іноді з втратою комунікативно-дискурсивної функції в сучасному дискурсі. Частіше за все це – лексеми, 
які згідно з правилами сучасної літературної норми належать до так званої книжної лексики, яка 
вживається у переважно офіційному сучасному контексті й має обмежений характер функціонування 
(formal, written, literary). Іноді це – лексеми, які зазнали різних часових змін і належать до застарілої 
лексики, що не характерна для сучасного літературного спілкування (archaic, obsolete, dated, old use, old-
fashioned). Це також можуть бути лексеми, які належать до соціально-зниженої лексики й які 
функціонують за межами літературної норми, як діалектизми, вульгаризми чи жаргонізми (vulgar, slang, 
dialectal).  

Такі трансформації відбуваються як наслідок змін історичного фону, економічних умов життя, рівня 
технічного розвитку суспільства, змін предметів матеріальної культури; через зміни універсальних 
абстрагованих понять, специфічних для мовної спільності, які детермінуються певним рівнем її 
культурного й суспільно-історичного розвитку. Трансформації комунікативно-дискурсивних і 
семантико-функціональних характеристик лексичних одиниць, які змінюють їх прагматичне 
навантаження, також мають місце через зміни соціальних умов життя, соціокультурних традицій, через 
зміни в комунікативній поведінці учасників дискурсу, які в останні роки демонструють тенденцію, 
бажання до більш демократичної соціальної поведінки, яка починає домінувати в сучасному суспільстві. 
Отже, такі трансформації відображають становлення нових соціальних відносин, що мають вплив на 
побудову, структуру дискурсу, на деякі його параметри, які обумовлюються певним ступенем 
соціокультурного та історичного розвитку суспільства. Доцільно тут згадати слова Р. А. Будагова про те,  
що розвиток лексики зумовлюється протиріччям між її можливостями в кожну історичну епоху й 
зростаючим прагненням людини передати свої думки та почуття більш адекватно, стилістично 
різноманітніше й логічно точніше [4: 89]. 

Зміна  дієвості впливу прагматичних інтенцій автора на читача може спричинятися трансформаціями 
в семантичній структурі лексичної одиниці, тобто торкатися семантико-логічного аспекту її вживання і 
трансформаціями в емоційно-оціночний характеристиці лексичної одиниці. Обидва типи трансформацій 
щільно пов’язані зі змінами функціонального регістру лексичної одиниці чи одного з елементів її 
семантичної структури й таким чином майже завжди можуть супроводжуватися змінами в 
прагматичному навантаженні лексичної одиниці в залежності від зміни вимог ситуативної конкретності. 
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Основні варіанти найбільш характерних трансформацій можуть бути такі: (1) часові зміни в 
комунікативно-дискурсивній характеристиці зі зниженням рівня прагматичного навантаження, в деяких 
випадках до втрати лексичною одиницею своєї комунікативно-дискурсивної функції; (2) зміна 
функціонального регістру лексичної одиниці чи одного з елементів її семантичної структури. Часових 
змін іноді з втратою комунікативно-дискурсивної функції чи зниженням рівня комунікативно-
дискурсивного потенціалу через втрату одного з елементів семантичної структури, зазнали лексичні 
одиниці, які зникли із сучасного літературного спілкування чи мають обмежене прагматичне 
навантаження й нехарактерні для сучасного дискурсу: abigail, accents (sounds), to apparel, an apoplectic  
attack,  to attire, aught, to betake oneself, beldame, betimes, blockhead, boudoir, to bethink (myself);  
consumption (tuberculoisis), conference (talk, conversation); to cut off with a shilling, to confabulate;  chamber,  
to debarrass; to doff, equipage, erewhile, girandole, God wot, to gladden, gay (cheerful, merry), gladsome, 
gaiety, to fag, hasty (hot-tempered); holm, jubilee (rapture, happiness), kinsfolk, to lay up (to store, to collect); 
meet (suitable); malady, morrow, naught; to partake (to eat); port (look, appearance); to repair (to go); ruth, to 
rave (to be mad), sport (fun), a spark, since (ago); shambles; to send forth; toilette, twain, thither, without 
(outside), yonder та інші ..., but, hard-favoured and matronly as she was,the idea could not be admitted 
[8:1:199]; under her light eyebrows glimmered an eye devoid of ruth [6: 1: 40]; Got wot I need not be too severe 
about others [6:1:173]; I would have got past Mr. Rochester’s chamber without a pause [8: 2: 106]. 

Зміни функціонального регістру лексичної одиниці можуть бути багатовекторними: тобто це може 
бути лексика, яка відноситься до сучасного офіційного, риторичного чи поетичного регістру, це може 
бути лексика, яка зустрічається за межами сучасної літературної норми. Так, за даними словників SOD 
[9], Longman [10], Cambridge [11], Hornby [12]  та інших такі лексеми чи елементи їх семантичної 
структури змінили прагматичне навантаження і належать до сучасного офіційного, риторичного чи 
поетичного регістру: alight, allegiance, abode, assiduous, to  appropriate, attainment, alacrity, behest, attire; 
cessation, to conjecture, countenance, to consort, to commence, comrade, caviller, clad, colloquy, to 
comprehend, to direct (to order), disposition; to divest of, to deem; to dispense, doleful, designation, deed, to 
evince, to extinguish, essay (attempt), execution (musical performance); fidelity forbearance, to forbear, 
fathomless, to heed, infant, irksome, to instance; to merit, nook, nutriment, to purify (to clean), quest, to quench, 
to supervene, singular, taciturn, torpid, venturesome та інші:  The car stopped at the front door, it was stopped 
by a maid-servant; I alighted and went in [8: 2: 119]; …because I saw all his attention appropriated by a great 
lady [8: 1: 239]; The furniture once appropriated to the lower apartments had from time to time been removed 
here [8: 1: 133]. Traversing the long and matted gallery, I descended the slippery steps of oak, then I gained the 
hall [8: 1: 124]. 

Деякі лексичні одиниці чи елементи їх семантичної структури, вживання яких було характерно для 
мови освідченої людини за часи Ш. Бронте, й які, таким чином, функціонували в межах літературної 
норми, у сучасному спілкуванні отримують діалектне чи просторічне забарвлення та змінюють своє 
прагматичне навантаження. Так за даними SOD  прислівник good у сучасному літературному спілкуванні 
в британському варіанті вважається вульгаризмом (vulgar, slang) [9: 1: 812]. В американському варіанті 
англійської мови вживання цього прислівника може сприйматися як просторіччя (informal) [12: 537] чи 
як застаріле [13: 786]: порів.: American English: The business is doing good now. Listen to me good [10: 700]. 
У романі: I was with an equal – one with whom I might  argue – one whom, if I saw good, I might  resist [8: 2: 
222]. 

Вживання дієслова to starve в значенні "to be benumbed" or "dead with cold" у сучасному спілкуванні 
сприймається як північний діалектизм [9: 2: 2004]: … each hearth in the schoolroom was immediately 
surrounded by a double row of great girls, and behind them the younger children crouched in groups, wrapping 
their starved arms in their pinafores [8: 1: 73]. Зустрічаються також комплексні трансформації, які 
відображають часові зміни в комунікативно-дискурсивній характеристиці лексичної одиниці, чи одного з 
елементів її семантичної структурі зі зміненням функціонального регістру: verily (old use, biblical); 
darksome (old use, poetic); meed (dated, poetic, rhetorical); to plain of (archaic, dialectal), lynatic asylum (old-
fashioned, dated, now taboo); viewless (old use, now poetic); viewless(old use, now poetic); vocation(old-
fashioned, formal): Sir, you have now given me my "cadeau", I am obliged to you: it is the meed teachers most 
covet-praise of their pupils’ progress [8: 1: 154]; I should have gone on my way and not felt any vocation to 
renew inquiries [8: 1: 144]; To pass its threshold was to return to stagnation: to cross the silent hall, to ascend the 
darksome staircase, to seek my own lonely little room and then to meet tranguil Mrs Fairfax [8: 1: 147];… – to 
slip again over my faculties the viewless fetters of an uniform and too still existence [8: 1: 147]; … : both her 
words and her air seemed intended to excite not only the admiration but the amazement of her auditors; … [8: 1: 
230]. Значення "a hearer listener", в якому вживається auditor у прикладі з роману, вважається застарілим 
у сучасній англійській мові, а основним значенням  визначається: "someone whose job is to officially 
examined a company’s records" [10; 11; 12]. Крім зазначених можуть спостерігатися трансформації 
комунікативно-дискурсивних характеристик лексичної одиниці як наслідок змін в її семантичній 
структурі, чи через зміни її емоційно оціночної характеристики. 
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Частіше ці трансформації мають комплексний характер і супроводжуються часовими змінами зі 
зміщенням чи без зміщення функціонального регістру. 

Зміни в семантичній структурі лексичної одиниці частіше за все відображають тенденцію до 
вузькоспеціалізованого вживання. Наприклад, в романі "Джейн Ер" Ш. Бронте лексема "inmate" 
вживається в значенні "inhabitant" [9: 1: 1009]: The promise of a smooth career,…, was not belied on a longer 
acquaintance with the place and its inmates [8: 1: 137]; I cannot alter my customary habits for one new inmate 
[8: 1: 157], у той час, як у сучасній англійській мові (British English) inmate має значення: someone who is 
kept in prison [10], or a person who is kept in a prison, mental hospital, etc [11: 12]; і має обмежене 
прагматичне навантаження, як наслідок зниження комунікативно-дискурсивного потенціалу. 

Зміни в семантичній структурі, які можуть супроводжуватися змінами функціонального регістру, 
іноді із часовими змінами в комунікативно-дискурсивній характеристиці, зазнали наступні лексичні 
одиниці: deserter, chastiser, car, conductor, garb, parlour, rascal, apparel, front (face), vagabond, to gain, to 
regard (to look at), to assent, a blade, to tarry, monitress, discourse, intercourse; luster; traffic; yes, the heart of a 
politician, of a soldier, of a votary of glory, a lover of renown, a luster after power, beat under my curate’s 
surplice [8: 2: 162]; "Cruel, cruel  deserter! Oh, Jane, what did I feel when I discovered you had fled from 
Thornfield" [8: 2: 267]. 

Комунікативно-дискурсивні трансформації, які пов’язані зі змінами в емоційно-оціночній 
характеристиці лексичних одиниць зустрічаються рідше. Частіше за все такі трансформації 
супроводжуються змінами в семантичній структурі іноді зі зміщенням функціонального регістру і 
часовими змінами, зі зниженням рівня прагматичного навантаження: deserts, heathen, hireling, hag, book 
learned, to prate, great, to adjourn, to protract, to purloin, roue , personage (person), harlot optics (eye), savage, 
usurer, slattern,simpleton, ruffian, tidings та інші: "Both sisters seemed struck: not shocked or appalled: the 
tidings appeared in their eyes rather momentous than afflicting" [8: 2: 156]. Згідно з сучасною літературною 
нормою "the tidings" відноситься до застарілої лексики (old use) [10: 11]), archaic [12], але іноді в 
сучасному спілкуванні набуває жартівливе (jocular) забарвлення: "Have you heard the glad tidings?" [12: 
1341]. "After dinner, we immediately adjourned to the schoolroom; lessons recommenced, and were continued 
till five o’clock" [8: 1: 61]. To adjourn в значенні "to go to" в сучасному спілкуванні також відноситься до 
застарілої лексики (dated), або вживається в офіційному контексті (formal) [11: 16], але часто може 
вживатися в іронічному чи гумористичному контексті: The rest of us adjourned to a nearby pub for some 
refreshments [10: 19]. Зневажливе, презирливе або несхвальне, осудливе, іноді табуйоване прагматичне 
навантаження також може характеризувати динаміку розвитку комунікативно-дискурсивних 
характеристик наряду з часовими трансформаціями і зміщенням функціонального регістру: I had at length 
made up my mind to the sad truth, that they were all gone out of England to some savage country, where the 
woods were wilder and thicker and the population more scant; [8: 1: 20]. "Savage" в значенні  "uncultivated, 
primitive" вважається образливим у сучасному спілкуванні. 

Отже основна тенденція розвитку лексичних одиниць в умовах видозмінення деяких параметрів 
дискурсу в часі показує модифікації їх комунікативно-дискурсивної характеристики та зміни семантико-
функціональних властивостей, і змінює їх прагматичне навантаження, що має вияв через різного типу 
трансформації емоційно-оціночної характеристики лексичної одиницї, її семантико-логічного 
наповнення й може фіксуватися в зміщенні функціонального регістру. 

Зміна прагматичного навантаження лексичних одиниць у часі спричиняється різними факторами, 
найважливіший з яких – зміна умов соціо-культурної ситуації і комунікативної поведінки учасників 
дискурсу в часі. 
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Евченко В. В. Семантико-функциональные и коммуникативно-дискурсивные 
трансформации лексических единиц. 

В статье рассматриваются основные виды семантико-функциональных и коммуникативно-
дискурсивных трансформаций лексических единиц в условиях видоизменения некоторых 

параметров дискурсу и проанализированы основные тенденции изменения прагматической 
нагрузки лексических единиц в диахроническом аспекте. 

Yevchenko V. V. Semantic, Functional and Communicative, Discoursal Transformations of Lexical Units. 

The article deals with the analysis of different transformations of semantic, functional and 
discoursal characteristics of lexical units which become apparent through changes of their 

pragmatic and communicative potential and which are determined by historical development of 
discourse along certain dimensions. 
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПАРАДОКСУ В ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

Стаття присвячена стилістичним та прагматичним аспектам використанням парадоксу як засобу 
недотримання максим комунікації. Парадокс як фігура думки найчастіше реалізується за допомогою 

оксюморона та антитези або комбінації цих засобів. У гумористичних текстах переважають іронічний 
та каламбурний види парадоксу. 

Г. П. Грайс визначив чотири категорії максим, на яких базується головний принцип комунікації. Це 
максими якості, кількості, відношення та способу. Такі максими являють собою комунікативні обов’язки 
мовця по відношенню до адресата. Зокрема, максима якості стосується істинності висловлювання [1: 
222-223]. Порушення максими якості випливає з самої природи художнього твору, а відступ від інших 
комунікативних принципів має стилетворчий характер [2: 366]. Грайс наводить метафору, гіперболу, 
іронію як приклади порушення максими якості [1: 280]. 

Проте на думку М. Претт, стосовно художнього тексту слід говорити не про порушення, а про 
недотримання (flouting) максим комунікації. Автор художнього твору свідомо не дотримується максим 
комунікації з метою реалізації свого комунікативного наміру, з метою підвести читача до розуміння 
імплікацій, що випливають з тексту і допомагають зрозуміти художній задум [3: 165]. 

Одним із засобів недотримання максими якості є парадокс. Стилістична природа парадоксу 
недостатньо досліджена, його характеризують або як антитезу, або як оксюморон [2; 4; 5]. Актуальність 
дослідження полягає в широкому використанні цього засобу не лише в художніх прозових і поетичних 
текстах, але і у сучасних рекламних текстах, публіцистиці, гумористичних творах і телепрограмах. Мета 
нашої роботи – визначити місце парадоксу в системі стилістичних засобів, виявити механізми реалізації 
парадоксу, перш за все в гумористичних текстах. 

Цю статтю можна було б назвати "Парадоксальність парадоксу", оскільки парадокс не має чітко 
визначеного місця у системі художніх засобів. Український літературознавець І. Безпечний визначає 
парадокс як "художній засіб, що ґрунтується на суперечливості: вислів, у якому висновок не збігається з 
доведенням, а, навпаки, суперечить йому" [6: 140]. Російська дослідниця О. А. Яшина наводить думку, 
що парадокс у художньому тексті – це "змістовний" парадокс, судження, яке суперечить усталеному 
знанню [5: 281]. Можна погодитися, що парадоксальність та суперечливість часто притаманні художнім 
текстам. 

Автори "Загальної риторики" об’єднують парадокс з оксюмороном [4], а О. М. Яшина відзначає 
антитезну основу парадоксу [5]. На наш погляд, парадокс можна вважати фігурою думки, а не фігурою 
слова. Фігури думки, на відміну від фігур слова (фігур мови), стосуються змісту, а не способу вираження 
[7: 27]. Таким чином, фігури думки можуть реалізовуватись у мовних засобах. 

У прислів’ях парадокс найчастіше виражається антитезою: Тихіше їдеш – далі будеш; The road to hell 
is paved with good intentions. Крім того, поширена сфера використання парадоксу – афоризми, як класичні 
так і сучасні. Афоризми, що відображають розуміння загальнолюдських понять життя, смерті, щастя, 
часу, мають концептуальний характер: Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. (Г. 
Берліоз). Перша половина висловлювання є метафорою, а друга містить оксюморон (час вбиває учнів). У 
результаті дві частини афоризму утворюють антитезу двох концептуальних ідей ЧАС – ВЧИТЕЛЬ та 
ЧАС – ВБИВЦЯ. О. М. Яшина виділяє ряд функціональних видів парадоксу – філософський, 
характерологічний, сюжетний, історичний, іронічний [5: 281]. Наведений афоризм є філософським. 
Парадоксальність притаманна ряду філософських вчень, зокрема даосизму. Лао-цзи говорив: "Той, хто 
знає, не говорить. Той, хто говорить, не знає". Ця філософія проповідувала самопізнання, 
самовдосконалення, що є важливішим за пізнання навколишнього світу: "Не виходячи з двору, можна 
пізнати світ" [8: 129; 131]. 

Такий філософський характер мають парадокси у творчості ряду поетів і прозаїків. У ХV столітті 
Франсуа Війон разом з іншими поетами брав участь у поетичному змаганні у Блуа, де завданням було 
написати баладу, що починалась словами Je meurs de soif auprès de la fontaine. Тут парадокс мав 
оксюморонну основу. Весь вірш Війона побудований на парадоксі: 

 От жажды умираю над ручьем; 
 Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя. 
 Куда бы ни пошел, везде мой дом. 
 Чужбина мне – страна моя родная. 
 Я знаю все, – я ничего не знаю. 
   (переклад І. Еренбурга) 
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Зовнішня простота балади французького поета приховує філософський і трагічний характер поезії, 
життя людини. Подібна парадоксальність притаманна і поезії минулих століть, і поезії ХХ століття. У 
вірші британського поета Ч. Тічборна парадокс має характерологічний зміст, він відображає 
суперечливість і трагізм життя цього чоловіка, який загинув у молодому віці за участь у змові проти 
короля: 

 My prime of youth is but a frost of cares, 
 My feast of joy is but a dish of pain […] 
 And now I live, and now my life is done. 
 
 Мій цвіт весни – лиш паморозь турбот, 
 Моєї радості бенкет – лиш страви із страждання […] 
 Ось я живу – а ось життя скінчилось. 
   (переклад О. Долгої)  
У ХХ столітті відомі приклади поезії, що базуються на парадоксі, – це твори С. Крейна "War is Kind", 

вірш Т. Гарді "The Man He Killed", поезії Е. Каммінгса. Разом з тим у літературі ХХ століття чимало 
прикладів використання іронічного та гумористичного видів парадоксу. 

Парадокс може базуватися на лінгвістичному гуморі, на грі слів. Таке явище спостерігається в 
лімериках: 

 There was a young girl from West Ham 
 Who smiled as she entered a tram. 
 After she had embarked 
 The conductor remarked: 
 "Your fare". And she said, "Yes, I am". 
Зовнішня парадоксальність відповіді дівчини на вимогу кондуктора сплатити за проїзд пояснюється 

грою слів – омонімічністю фраз Your fare (Ваш білет) та You’re fair (Ви красиві). Такий парадокс можна 
назвати каламбурним. Подібний каламбурний парадокс, можливо, як алюзія до наведеного відомого 
лімерика, використовується і в анекдоті: 

 Nell – "Oh, he’s so romantic. When he addresses me he always calls me Fair Lady". 
 Belle – "Force of habit, my dear. He’s a streetcar conductor ". 
Каламбурний парадокс у лімериках може реалізуватися за допомогою свідомого порушення норм 

граматики або фонетики для створення омонімії та рими: 
 There was an old man from Nantucket 
 Who kept all his cash in a bucket. 
  His daughter, named Nan, 
 Ran away with a man, 
 And as for the bucket, Nantucket. 
Парадокс у вірші створюється зовні рамковим повтором назви міста на початку та в кінці лімерика, 

проте заради каламбуру допускається відхилення від норми утворення Past Simple took→tuck (тобто Nan 
took it). 

Як відомо, англійський гумор часто базується на омонімії та полісемії. Полісемантична основа 
каламбурного парадоксу проявляється у відомому жарті: 

 Customer: Do you serve crabs here? 
 Waiter: We serve anyone, sit down. 
Несподіваний характер відповіді (serve anyone) пов'язаний з реалізацією двох значень дієслова serve – 

"обслуговувати " та "подавати страву". 
Іронічний характер парадоксу в лімериках часто реалізується за допомогою антитези. 
 There once was a student named Bessor, 
 Whose knowledge grew lessor and lessor. 
 It at last grew so small 

He knew nothing at all, 
 And today he’s a college professor. 
Тут антитеза базується на протиставленні nothing – professor. У лімерику створюється своєрідне 

доведення до абсурду відомого філософського афоризму Я знаю, що нічого не знаю (I know that I know 
nothing). Якщо в перекладі каламбурного парадоксу необхідно використовувати лексичну заміну, 
компенсацію, то іронічний парадокс перекласти значно простіше, лише замінивши прізвище або 
географічну назву. 

 Жив колись студент на прізвище Пельше, 
 Чиї знання ставали все менше і менше. 
 Нарешті їх стало так мало,  
 Ніби зовсім не бувало, 
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 Але тепер вже професор пан Пельше. 
 
 Була собі студентка Алла, 
 Чиї знання постійно згасали. 
 І одного дня так сталося, 
 Що ніяких знань не зосталося, 
 Згодом Алла професором стала. 

(переклад М. Гусякової) 
Парадокс безпосередньо пов'язаний з одним з основних засобів створення стилістичного ефекту (або 

висунення) – ефектом обманутого очікування. Іронічний характер парадоксу особливо гостро 
проявляється у гумористичних текстах та анекдотах з військової тематики. У таких текстах традиційні 
засоби реалізації парадоксу – оксюморон і антитеза – поєднуються з іншими стилістичними засобами. 

Two Men 
 A man was walking through a military cemetery reading the epitaphs on the tombstones. He came across one 

which read: "Here lies John Greenwood, a great general and a good man". 
He exclaimed in surprise: "Another economy drive in Pentagon – they are burying two men in one grave". 
У даному прикладі можна говорити про непрямий оксюморон – словосполучення great general та 

good man не є протилежними за семантикою. Проте в цьому контексті general-good man стають 
антонімічними, прагматичний ефект парадоксу полягає в іронічному, саркастичному ставленні до 
відомих вояків, які не можуть бути гарними людьми. Ефект обманутого очікування, створений цим 
іронічним парадоксом, є досить значним і разом з тим досягається економними засобами. 

Сполучення двох стилістичних засобів у створенні гумористичного парадоксу простежується у 
наступному тексті: 

 Highest Commander 
A famous war leader was asked by a foreigner: "Who is the highest commander in the army of your 

country?" He replied: "My baby". "How come?" "It’s my baby son. You see I command the Army, my wife 
commands me, and my baby commands the wife". 

У цьому тексті парадокс базується на оксюмороні baby-commander та градації, оскільки 
перерахування членів сім’ї включає збільшення прагматичної важливості кожного наступного слова. В 
іншому прикладі спостерігається взаємодія антитези та зворотного паралелізму (хіазму): An army of the 
donkeys commanded by a lion is stronger than an army of lions commanded by a donkey. 

Оксюморон як основа гумористичного парадоксу, на наш погляд, є більш ефективним завдяки своїй 
стислості: 

It was a deathbed scene, but the director was not satisfied with the hero’s acting. "Come on", he cried. "Put 
more life in your dying". 

Як можна побачити, в іронічному та гумористичному парадоксі оксюморон має більш різноманітну 
структуру, ніж у традиційних сполученнях іменник + прикметник. Лише у наведених прикладах видно, 
що оксюморон  може складатися з двох іменників (life in dying) або іменника та дієслова. Разом з тим 
відмінність між оксюмороном та антитезою у парадоксі найчастіше виявляється у кількох реченнях, у 
розгортанні парадоксальної ідеї в тексті. 

Парадокс є одним з основних засобів створення іронії в оповіданнях і нарисах британського 
письменника Джорджа Майкса. Його збірка "How to Be an Alien" містить іронічну характеристику 
деяких рис ментальності британців. Основними засобами реалізації іронічного парадоксу є оксюморон та 
антитеза, причому, як і у вищенаведених прикладах, антитеза нерідко є результатом розгортання 
оксюморона у тексті. Один з розділів книги – "How to Die" починається прагматично шокуючим 
оксюмороном The English are the only race in the world who enjoy dying. Смисл оксюморона стає 
зрозумілим далі, коли автор описує філософське, навіть занадто холоднокровне ставлення англійців до 
смерті: Most other people think about death with fear; the English look at it with gusto. 

Об’єктом іронії Майкса стає така риса характеру і поведінки британців, як стриманість, скромність, 
небажання хизуватися своїм рівнем інтелекту, культури і життя: In England it is bad manners to be clever. 
Майкс доводить цю рису до абсурду – професор математики говорить, що непевний у своїх знаннях 
арифметики: An English professor of mathematics would say to his maid checking up the shopping list: "I’m no 
good at arithmetic, I’m afraid. Please, correct me, Jane, if I am wrong…" У таких прикладах парадокс 
створений за допомогою не лише оксюморона або антитези, але також за допомогою мейозису, 
применшення (understatement).  

Інша риса, над якою іронізує Майкса, – це надмірна організація, прагнення до порядку. 
Оксюморонний парадокс queue of one виділяє традицію англійців стояти в черзі: An Englishman, even if 
he is alone, forms an orderly queue of one. У більшості оповідань і нарисів автора іронічний характер 
парадоксу реалізується в антитезах, що протиставляють звичаї і поведінку англійців та жителів 
континентальної Європи: On the Continent Sunday papers appear on Monday; in England – a country of exotic 
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oddities – they appear on Sunday. У даному випадку іронія створює зворотний прагматичний ефект, це 
швидше позитивна риса – видавати недільні газети в неділю. 

Творчість Майкса – лише один з прикладів використання іронічного парадоксу. Іронічний та 
гумористичний парадокси характерні для ряду творів канадського письменника Стівена Лікока та 
британського автора Джерома К. Джерома. 

Дослідження парадоксу є перспективним з лінгвістичної точки зору, оскільки це явище розглядалося 
в основному з літературознавчих позицій. Цікавим і плідним може бути дослідження парадоксу у 
класичній і сучасній прозі та поезії. 
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Емец А. В. Стилистические средства создания парадокса в юмористических текстах. 

Статья посвящена стилистическим и прагматическим аспектам использования парадокса как способа 
непридерживания максим коммуникации. Парадокс как фигура мысли чаще всего реализуется с 
помощью оксюморона и антитезы или комбинации этих приемов. В юмористических текстах 

преобладают иронический и каламбурный виды парадокса. 

Yemets A. V. Stylistic Devices of Creating Paradox in Humorous Texts. 

The article is devoted to stylistic and pragmatic aspects of using paradox as the means of flouting the 
communication maxims. Paradox as a figure of thought is most often realized by means of oxymoron and 

antithesis. In humorous texts ironic and pun types of paradox prevail.  
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КУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ FREEDOM У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ АНГЛІЙЦІВ 

У статті розглядається понятійна основа культурного концепту Freedom та означаються шляхи 
вербалізації концепту в творах англійської літератури XVIII-XIX століть. Увага зосереджується на 

семантичному описі вербалізованого концепту і виявленні його структури. Модель концепту складають 
концептуальні сегменти, що виокремились зі значень слів-супровідників лексеми Freedom у 

досліджуваних текстах. 

Термін концепт у лінгвістиці неновий, але за останні десятиліття отримав нове трактування. Ще 
недавно він сприймався як еквівалент терміну поняття. За останні роки окреслилось розмежування цих 
термінів. Пошуки особливої зони референції концепту закріпили за ним особливий зміст. Першою на 
цьому шляху вважають А. Вежбицьку [1], яка визначила концепт як такий, що має ім’я і відображає 
певні культурно-зумовлені уявлення людини про світ. Явища культури, перш за все, виражаються за 
допомогою мови.  

Існує відмінність у розумінні концепту в когнітивній і лінгвокультурній лінгвістиці. З погляду 
когнітивної науки концепт – це оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, 
концептуальної системи, всієї картини світу, що відображена в людській психіці [2: 90]. У такому 
трактуванні підкреслюється збереження й структурування в індивідуальній свідомості інформації про 
світ у вигляді певних структур знання й оцінок. Лінгвокультурологію цікавлять лише культурні 
концепти, що є одиницями системи специфічних форм поведінки й діяльності, ціннісно насиченими 
взірцями світосприйняття в етнічних та соціальних різновидах культури.  

B. B. Красних пропонує свою дефініцію концептів. Когнітивні концепти – це індивідуальні змістові 
ментальні утворення, що структурують довколишню дійсність. Культурні концепти – це колективні 
змістові ментальні утворення, що фіксують своєрідність певної культури [3: 12]. Важливо те, що 
культура фіксується в різних формах, серед яких мова й дискурс, що робить концепти релевантними для 
вивчення лінгвістикою [4: 28]. 

Концепт є цілісним утворенням, здатним розвиватися, змінюватися і відображати досвід людей. 
Концепт має складну логічно організовану динамічну структуру, що складається з базового елементу і 
пов’язаних з ним через прототипічне значення похідні елементи. Структура концепту може бути 
виявленою через засоби його репрезентації у мові. Базою концепту є первинна прототипічна модель 
основного значення слова [5: 633]. 

Питання шляхів репрезентації концептів у мові, відслідкування відмінностей між мовним значенням і 
концептом, вплив менталітету етносу на формування картини світу залишаються актуальними для 
сучасної лінгвістичної науки. 

Метою нашої статті є дослідження понятійної основи культурного концепту Freedom, що 
актуалізувався у художніх творах. Матеріалом дослідження слугували романи англійської літератури 
XVIII-XIX століть. Перед нами стоїть завдання семантичного опису вербалізованого концепту, 
виявлення структури концепту Freedom та відтворення його моделі. 

Передусім звернімося до питання значення, зафіксованого у мовному знакові, і значення, що стоїть за 
концептом. Як зазначає В. Н. Телія, "номінативна парадигма вивчення значення зумовлена 
безпосереднім зверненням до якостей об’єкта, що позначаються опорним найменуванням" [6: 36]. 
Концепт охоплює сукупність видів знання про явище, що стоїть за ним, – все, що зібрано під один знак і 
визначає буття знака як когнітивної структури, а також складає об’єм і зміст мовного знання. Основа 
концепту – сублогічна. Зміст концепту включає в себе зміст наївного поняття, але не вичерпується ним, 
бо охоплює множину прагматичних елементів імені, що виявляються в його сполучуваності. А 
сполучуваність імені відображає і логічні, і раціональні зв’язки його денотата, також зв’язки алогічні, 
ірраціональні, що відображають емоційно-оцінне сприйняття світу людиною [7: 238-239].  

Різницю між мовним значення і концептом З. Д. Попова та І. А. Стернін вбачають у тому, що мовне 
значення є "квантом семантичного простору", воно прикріплене до мовного знаку, а концепт як елемент 
концептосфери не пов’язується з конкретним знаком. Концепт може виражатися кількома мовними 
знаками, їх сукупністю, а може й не мати репрезентації у системі мови [8: 13]. 

Важливо зазначити, що закріплення за тим чи іншим поняттям тієї чи іншої матеріальної конотації 
невипадкове і має у більшості випадків об’єктивні джерела. Вивчення етносу, його менталітету, як 
зазначав В. В. Виноградов [9] невід’ємно пов’язані з вивченням мови народу. Постає питання: чому в 
даного концепту виникає саме така структура значення, такі, а не інші матеріальні конотації, чим 
мотивований акцент його значення. Підтримуємо думку М. К. Голованівської, що логіка розвитку 
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значення слова, конотацій, які виникають, обставини історії розвитку етносу мають важливий вплив на 
понятійну систему мови [10: 36].  

Специфічність поняття і його образу мають глибоке коріння й відображають історію розвитку нації. 
Дж. Лакофф і М. Джонсон [11] стверджували, що цінності, що реально існують і закріпились в культурі, 
узгоджуються з метафоричною системою. Звідси висновок, що через метафоричну систему ми 
отримуємо доступ до цінностей культури. Такий підхід має зв’язок з картиною світу, реалізованою в 
мові. Кожна мова відображає певний спосіб сприйняття й організації світу. Значення, що виражаються в 
ньому, складаються в єдину систему поглядів, свого роду колективну філософію, що нав’язується всім 
носіям мови. Властивий для мови спосіб концептуалізації дійсності (погляду на світ) частково 
універсальний, частково національно специфічний [10: 39]. 

Продуктивною в лінгвокультурологічному плані виявилась теорія етногенезу Л. Н. Гумільова. Саме 
завдяки цій теорії науковці стверджують, що особливості категоризації етнічного досвіду носіїв 
англійської мови призвели до структурно-типологічної перебудови всіх систем мови. Етнічний досвід 
включає в себе процеси, пов’язані з формуванням етнокультурної традиції, що регулюють 
взаємовідношення етносистем з навколишнім середовищем. Як основна форма категоризації 
культурного досвіду в кожну окрему епоху етногенезу виокремлюється концептосфера етнокультурної 
домінанти.  

Світогляд і мова є нероздільними і можуть трактуватись як менталітет у його цілісності. Історія 
формування менталітету дещо синонімічна історії становлення загальнонаціональної мови. Тісний 
зв’язок менталітету й формування мови полягає в тому, що менталітет – це сума уявлень й 
пояснювальних моделей (тобто прийнятного в культурі способу встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків між явищами), і в тому, що понятійна система етносу невід’ємна від понятійної системи мови, 
якою етнос спілкується й пише [10: 55].  

Культурний концепт, що вбирає в себе особливості менталітету етносу, віддзеркалює культурний 
розвиток нації, виражається мовними засобами конкретної мови, має досить складну змістову 
організацію та структуру.  

М. М. Полюжин виокремлює чотири складові лінгвокультурного концепту, що є оптимальними для 
повноти його семантичного опису: 1) понятійна складова, що відображає його ознакову й дефініційну 
структуру; 2) образна складова, що фіксує когнітивні метафори, які підтримують концепт у мовній 
свідомості; 3) значеннєва складова, що визначається місцем, яке займає ім’я концепту у лексико-
граматичній системі конкретної мови, куди входять також етимологічні й асоціативні характеристики 
цього імені; 4) специфічна складова для індивіда як носія національного менталітету [5: 630].  

Перша складова репрезентує концепт як спосіб семантичного представлення понятійного змісту 
імені, як суто мисленнєвий конструкт, що існує лише в свідомості суб’єкта. Друга складова постає як 
концептуальна метафора, за допомогою якої ми розуміємо й сприймаємо один тип об’єктів і явищ 
довколишньої дійсності через інший. Тоді концепт виступає як сукупність метафор, що асоціюється з 
певним абстрактним іменем (у нашому випадку Freedom). Третя складова концепту – це його аналог 
світоглядних термінів, що закріпились у лексиці. Концепт настільки набуває лінгвістичної ознаки, 
наскільки його можна ототожнювати з лексичним значенням. Лінгвістичний статус культурних 
концептів дає можливість дослідити їх як елементів мовної картини світу. Четверта складова 
лінгвокультурного концепту визначає його як основну одиницю національного менталітету, на 
формування якої впливають когнітивні й поведінкові стереотипи, головною ознакою якої є специфіка 
мислення й реакції індивіда й соціальної групи [5: 631].  

З огляду на складний процес ментального механізму концептуалізації світу та знакової передачі 
концептів, головною проблемою когнітивного підходу до мови є вивчення структури репрезентації у 
мові знання різних видів. Методом аналізу культурних концептів став концептуальний аналіз, що 
дозволяє відновити знання і уявлення, пов’язані в єдине ціле певним культурно значущим іменем. Імена 
виявляються знаками інтуїтивного знання. Носій мови володіє знаками несвідомо, для нього значення 
слова ніщо інше, ніж його вживання. Проте когнітивний підхід до мови визначається орієнтованістю 
свідомості на ті фрагменти дійсності, що стоять за іменами і специфіка яких зумовлює функціонування 
імен. В основі відношення носія мови до імені лежать ті уявлення про сутність, що стоїть за іменем, які 
сформувались в даній культурі і передаються традицією, в тому числі і мовною [7: 236]. 

Методика нашого дослідження базується на вивченні культурних домінант у мові шляхом суцільної 
вибірки лексичних одиниць, що вербалізують певний концепт, у сукупності зі словами-супровідниками з 
текстів художньої літератури. Нами складений повний список слів-супровідників до лексеми Freedom з 
точними даними про частоту вживання кожної лексичної одиниці цього списку. Регулярна 
повторюваність того чи іншого слова зі списку (не менше 5 разів) свідчить про невипадковість такого 
явища і приписує відповідні якості (ознаки) концепту, що експлікується. На думку В. В. Левицького, 
системний підхід до лексики доповнює вивчення ядерного складу мікросистеми дослідженням значень 
слів-супровідників, їх побічних смислів й емоційних навантажень [12: 178].  
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Ядерна частина концепту складається з лексеми Freedom, а його базовий шар – сукупність 
когнітивних сегментів, що його утворюють. У результаті аналізу дібраного фактичного матеріалу з 
художніх творів XVIII століття нами виокремлено 6 когнітивних сегментів, що відтворюють понятійну 
специфіку концепту Freedom у зазначений проміжок культурного розвитку англійської нації: 
фамільярність; відвертість; незалежність; дозвіл; вільність/необдуманість; близькість стосунків. 

Певне розширення понятійної основи концепту Freedom знаходимо у романах XIX століття і 
виокремлюємо 9 когнітивних сегментів концепту: фамільярність; відвертість; незалежність; 
безтурботність; вільний час; вільність/необдуманість; грошова незалежність; свобода пересування; 
вільне життя.  

Проаналізований матеріал засвідчує розширення понятійної бази концепту Freedom у XIX столітті, 
що зумовлено змінами у картині світу англійців. На формування національної картини світу безумовно 
впливає характер та менталітет нації. Провідний дослідник у царині психолінгвістики Дж. Горер вказує, 
що основу англійського національного характеру складають такі якості, як несприйняття зовнішнього 
конгтролю, свободолюбство, висока оцінка освіти, стриманість і делікатність, визнання важливості 
шлюбу та сім’ї [13: 287]. Англійці як нація виробили в собі ідеал сильного характеру – це загартовані, 
вольові, часто войовничі люди з почуттям власної гідності і небажанням впускати чужих у своє особисте 
життя. Така стриманість англійського  характеру пояснюється історико-економічними обставинами: 
відсутністю рабства, законодавчими передумовами індивідуальної свободи, зростання благоустрою 
населення, що мали місце у XIX столітті. Ці обставини знайшли своє відображення у мові. Принагідно 
зауважимо, що саме в XVIII-XIX століттях визначався сучасний словниковий склад європейських мов, 
пов’язаний з описом емоцій, когнітивних станів й соціальних термінів. А. Дозa зазначає: "Класична мова 
збагатила свій словник для кращого вираження почуттів і зробила це досить успішно: витончене 
суспільство, салони, академії, смак до аналізування, прагнення порядку в суспільстві й умонастрої: XIX 
століття продовжувало справу збагачення мови, опираючись на більш раціональну й наукову орієнтацію" 
[14: 207].  

Ми вважаємо, що саме ці чинники і визначили смислове наповнення концепту Freedom та його 
реалізацію у літературі цього періоду. Соціокультурний смисл, закладений у концепт і детермінований 
національним менталітетом, відображає збіг обставин, що змінюють чи розвивають погляди етносу; 
включає аргументи, причини, досвід, що дозволяють встановити логіку понятійних сегментів концепту. 
У запропонованому дослідженні концептуальний аналіз базується на фактах, що не виводяться із 
загальних суджень чи знань людської природи. Ми опираємось на репрезентацію культурних концептів у 
тканині конкретної мови, конкретного твору, семантичних структурах концептів. 

Кожен сегмент концепту виводиться на основі слів-супровідників до домінантної лексеми Freedom. 
Наприклад, сегмент фамільярність отримуємо зі сполучення лексеми Freedom з групою слів, об’єднаних 
спільним значенням дружба/товариські стосунки: intimate friend, inhabitants, acquaintance, family. 
Сегмент безтурботність знаходить своє вираження у наступних супровідних лексемах на позначення 
емоційного стану: carelessness, happiness, indifference, joy. Понятійний сегмент концепту Freedom 
свобода пересування отримує просторові обмеження, що виражаються wretched house, under lock and key, 
betwixt four walls у комбінації з лексемою Freedom. Вільність/необдуманість як одне з понять Freedom 
спостерігаємо у наступній комбінаториці слів у реченні "The most undesigned word, the most accidental 
look, the least familiarity, the most innocent freedom, will be misconstrued, and magnified into I know not 
what, by some people" [18: 315]. 

Проведений аналіз супровідних слів концепту Freedom у досліджуваних романах дає нам можливість 
моделювання концепту на основі виявлених когнітивних сегментів концепту, що сформувались 
значеннями супровідних до лексеми Freedom слів. 

Таблиця 1.  
Модель концепту Freedom 

Когнітивний сегмент Семантичний клас Супровідні слова 
Familiarity 

(фамільярність) 
friendship Freedom in relations with:  

intimate friend, inhabitants, 
acquaintance, family 

Frankness 
(відвертість) 

conversation Freedom in: speech, jokes, 
scandal, festivals, occasions, 

introduction 
Independence 

(незалежність) 
liberty Freedom: independent, free 

country, free man, arbitrary 
power 

Permission 
(дозвіл) 

actions Freedom in action: criticize, 
say, remind, call  

Liberties/Rashness thoughtless deed Freedom in behavior: accidental 
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Когнітивний сегмент Семантичний клас Супровідні слова 
(вільність/необдуманість) look, least familiarity, 

undersigned word  
Closeness in Relations 
(близькість стосунків) 

love Freedom in love affairs: 
fascination, charm, 

disobedience, high spirits, 
tender caress, lovers 

Carelessness 
(безтурботність) 

feelings Freedom in spirits: calm, rest, 
virtuous hush, admirable 

opinion, attention 
Free Time 

(вільний час) 
meetings Freedom from routine life: 

attendance, great comfort, 
cheering, heartening 

Financial independence 
(грошова незалежність) 

solvency Freedom from debts: margin, 
debt, bank, expensive 

Unrestricted Motion 
(свобода пересування) 

dwelling Freedom of motion: wretched 
house, betwixt four walls, under 

lock and key, room 
Free Life 

(вільне життя) 
existence Freedom in lifestyle: life, habit 

of his existence, presence 
 
 

Як видно з таблиці, особливості референції концепту Freedom, що виникають у свідомості, 
призводять до появи і закріплення такої сполучуваності супровідних слів, які вторинно конкретизують, 
вказують на матеріальні конотації, і роблять понятійну сферу концепту більш однорідною й зручною для 
сприйняття. Наше дослідження показало, що культурний концепт Freedom еволюціонує, 
трансформується у відповідності до змін понятійних, образних і оцінних його сегментів. 

Перспективним залишається питання вираження концептів у міжкультурному порівнянні для 
виявлення образно-перцептивних і ціннісних компонентів, характерних для кожного окремого етносу.  
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Есипенко Н. Г. Культурный концепт Freedom в языковой картине мира англичан. 

В статье рассматривается смысловая основа культурного концепта Freedom и определяются способы 
вербализации концепта в произведениях английской литературы XVIII-XIX столетий. Внимание 
сосредотачивается на семантическом описании концепта и выявлении его структуры. Модель 

концепта построена из смысловых сегментов, определённых по значениям слов-сопроводителей лексемы 
Freedom в анализируемых текстах. 

Yesypenko N. G. Cultural Concept Freedom in the Language World View of the English. 

The article deals with the notional basis of the cultural concept Freedom and traces the ways of the concept 
verbalization in the texts of English literature of the XVIII-XIX centuries. Attention has been paid to the concept 

semantic description and analysis of its structure. The concept model has been built using notional segments 
which were differentiated according to the meanings of the adjoining to lexeme Freedom words in the texts 

under study. 
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ПРО ПЕРЕКЛАДНІСТЬ  ДИМІНУТИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ 

Стаття присвячена особливостям перекладу димінутивних власних назв, які є одним із засобів 
створення образності художнього твору, що має бути відтворена перекладачем. Розглядаються 

теоретичні засади дослідження   перекладності онімів:  традиційні засоби перекладу власних назв та 
доречність їхнього застосування при перекладі димінутивних власних назв, запропоновано   

альтернативний засіб  їхнього  перекладу. 

Образність як головне поняття стилістики художньої літератури, що зображує світ через систему 
образів, є основою художнього тексту і трактується як властивість слів, словосполучень передавати не 
лише логічну, а й конкретно-чуттєву, емоційно-оцінну інформацію [1: 185] й  посилювати лексичне 
значення додатковими емоційно-експресивними та оцінними відтінками [2: 39]. Елементами створення 
образності, крім переносних значень слів, є також граматичні засоби, мелодико-ритмічні особливості 
тощо. Одним із граматичних засобів створення образності виступає димінутивна лексика. 

Димінутиви – це слова, що виражають значення зменшення та переважно мають відтінки позитивної 
оцінки, пестливості (рідше – негативної оцінки й зневажливості) [3: 117]. Як репрезентант прагматики 
димінутив вживається в емотивному значенні, а суфікс, який супроводжує його, вказує не на 
зменшеність предмета, а вписується в прагматичну настанову висловлення і маркує особливі 
мовленнєвої ситуації. Димінутивність може бути представлена різними засобами (від афіксації до 
словосполучення) і знаходить своє вираження в різних частинах мови: якщо в англійській мові категорія 
димінутивності представлена іменником, то українська мова допускає димінутиви іменників, 
займенників, прикметників, прислівників, числівників та вигуків.  

Категорія димінутивності належить до числа найскладніших у перекладознавстві (А. Федоров, 
І. Корунець, Л.  Корунець, Г. Скіра, Г. Хомечко, Ю. Алексеєв та ін.), адже з перекладацької точки зору 
димінутиви створюють значні труднощі, особливо в мовах з аналітичною будовою, оскільки їм бракує 
засобів для вираження значення зменшеності та пестливості. Особливо це стосується димінутивних 
власних назв.   

Отже, основна мета дослідження полягає у визначенні теоретичних засад дослідження перекладності 
онімів, а саме традиційних засобів перекладу власних назв та доречність їхнього застосування при 
перекладі димінутивних власних назв. 

Вагомий  внесок в теорію і практику  перекладацької ономастики внесли А. Ґ. Ґудманян (принципи, 
притаманних фонографіці запозичених слів, критерії орфографічної норми для нових запозичень, 
способи передачі англійських і німецьких запозичених назв графічними засобами української мови та 
ін.), Д. І.  Єрмолович (лінгвістичні концепції власних назв, особливості різних категорій імен та назв, 
труднощі їх міжмовної передачі та ін.), І. В. Корунець (способи передачі англійських власних назв  
графічними засобами української мови і навпаки та ін.), що свідчить про всебічне ґрунтовне вивчення 
власних назв  та про активне опрацювання проблем, пов’язаних із цими лексичними одиницями, проте 
димінутивні власні назви в перекладацькому аспекті  все ще лишаються поза увагою  дослідників.  

Багатоаспектний аналіз власних назв свідчить про те, що вони складають певні труднощі при 
перекладі. Зазвичай при відтворенні власних назв застосовується транскрипція: Петро – Petrо, Оленка – 
Olenka,  Mina  – Майна, Eden – Іден. 

 Димінутивні власні назви – це особлива група власних назв, словесні знаки, план вираження яких 
містять емоційно-експресивні та оцінні відтінки. Іх можна розподілити на дві групи: позитивно-емоційні 
та нейтрально-емоційні. Значну групу українських позитивно-емоційних димінутивнах власних назв 
складають зменшувально-емоційні іменники з позитивним емоційним забарвленням, утворені за 
допомогою суфіксів -очк-, - ечк-, -еньк-, -к- тощо:  

"Семеночку, Семеночку! дитино моя добра й щира!" [4].  –"Oh Semenko, Semenko! My good, honest 
child! How it feels to hear something like this about you!"  [5: 28]. 

В англійській мові відповідна група слів представлена такими морфологічними засобами як -ie-/- y-: 
Annie, Johny. 

Нейтрально-емоційні димінутивні власні назви в українській мові  утворюються відповідними  
морфологічними засобами, як і позитивно-емоційні димінутивні власні назви. Зазвичай вони втрачають 
емотивність і набирають просторічного звучання: 

"Це Мона, Монка, теж однокурсниця наша, висока така, чорнява, і з очима великими, правда ж? " 
[6]  – "That's Mona — we call her Monkey. I went to college with her, too" [7]. 

Яким чином адекватно відтворити димінутивні власні назви в перекладі? Щоб знайти відповідь, 
необхідно розглянути питання "одиниця перекладу". У теорії перекладу немає однозначної відповіді на  
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питання щодо її визначення: чи то слово, словосполучення чи художній образ. Щоб виразити задум 
автора оригіналу з найбільшою повнотою, правдивістю та переконливістю, відтворити художній образ 
першотвору, перекладач має віднайти у своїй мові відповідні засоби, щоб зберегти  у перекладі образно-
емоційний вплив оригіналу на читача. Для цього необхідно передати всі нюанси форми твору, про що 
говорить В. Н. Коміссаров: "Основная цель художественного произведения заключается в достижении 
определенного художественного воздействия создании художественного образа" [9: 95], з чим не згодні 
В. В. Сдобніков та О. В. Петрова, пояснюючи тим, що створення художнього образу – це не мета 
літературного твору, а засіб передачі інформації, особливий засіб впливу на читача [10: 349], викликаючи 
емоційний стан, який автор сам переживає. 

Отже, переклад має справляти той же ефект на читача перекладу, що і на читача оригіналу. 
При перекладі зовнішня форма слів та словосполучень підлягає цілковитій зміні відповідно до 

специфіки цільової мови, а внутрішня форма, яка складає образність художнього твору, теж має бути 
відтворена в повному обсязі. Якщо відтворювати димінутивні власні назви транскрипцією, вони будуть 
нести лише логічну інформацію в перекладі, а їхня стилістична роль передачі багатства відтінків емоцій 
буде втрачена, і таким чином втрачена образність, що призведе до неадекватного сприйняття словесного 
образу у  тексті перекладу, тобто текст перекладу не буде викликати у читача перекладу аналогічну 
реакцію, що у читача оригіналу, тобто  здійснювати образно-емоційний вплив. У такому разі виконується 
лише перша вимога із протилежних вимог до перекладу, запропоновані Теордором Сейвором, за якими 
"переклад має передавати слова першотвору та переклад має передавати думки першотвору", про що 
докладно розповідається у праці В. Коптілова [11: 14].     

Ми погоджуємося з думкою О. М. Медвідь, що цей засіб не варто використовувати для відтворення 
власних назв із зменшувально-пестливим значенням, враховуючи прагматичну настанову димінутивів, 
тому що такі слова не сприймаються в англійській мові, як зменшувальні [8: 25]. Розглянемо приклад, в 
якому  за допомогою суфікса -енк- (Семенко) в українській мові автор створює особливу  доброзичливу 
атмосферу, що викликає не лише симпатію до героя, а й показує відношення автора до нього.  Проте у 
перекладі імя Semenko не  викликає жодної емоції і відіграє  лише предметну функцію: 

"Не журіться, мамо, не плачте, Семенко вернеться. І Семенко, і Йвась, обоє приїдуть..." [4] –"Do 
not worry, mother, do not cry, Semenko will return. Semenko and Ivas – they will both return" [5: 30].  

Власні назви є своєрідним показником національної специфіки. Національно-культурна та часова 
обумовленість є однією із особливостей художнього твору, яка завжди віддзеркалює особливості того 
народу, представником якого є автор і мовою якого він пише, і того часу, в якому він живе, або про який 
він пише. Беручи до уваги культурологічний аспект власних назв, які становлять своєрідний місток у 
міжкультурній комунікації, можна стверджувати, що в другій парі вимог до перекладу Теордора Сейвора 
перекладачі дотримуються також лише першої тези: "переклад має читатися як оригінал – переклад має 
читатися як переклад", адже вони і справді надають природність звучання оригіналу в мові перекладу 
[11: 14]: перекладачі повинні  надати тексту перекладу національно-культурну специфіку, застосовуючи 
засоби, які походять з різних регістрів мови перекладу та відповідні засоби милозвучності, які автор 
вживає і для відтворення образності твору. У даному випадку не йдеться про надання іноземному твору 
невластивих йому рис, про його доместикацію, перетворюючи іноземні реалії оригіналу на реалії мови 
перекладу, наприклад, Катерина – Kate,  Михайло – Michael;  йдеться про можливість досягти 
максимальної адекватності як змісту, так і форми.  Так, інколи перекладачі використовують 
морфологічні засоби англійської мови з культурологічними  англійськими відповідниками імен для 
відтворення зменшувально-пестливого  значення власних назв іншої мови, переважно іменникові 
суфікси: -у-, -ie-: Андрійко – Andy, Катеринка – Cathy,  що, на наш погляд, не може бути адекватним, 
тому що спостерігається втрата національної специфіки твору. 

При перекладі  також простежується застосування компенсації димінутивних власних назв схожими 
за фонетичним звучанням слів у мові перекладу (фонетична інтерференція), що  призводить не лише до 
повного несприйняття димінутивності власної назви в тексті перекладу, а навіть викликає протилежну 
реакцію в читачів перекладу, порівняно з впливом на читача, який передбачав автор. Так, у оригіналі 
вживання димінутивного імені "Моночка" створює певну атмосферу дружніх стосунків, у перекладі це 
ім’я відтворюється за допомогою слова  Monkey, що читач перекладу може  сприйняти  як "пустотливу, 
неслухняну дитину" ("a naughty or mischievous person, esp a child") відповідно до значення цього слова як 
загального імені: 

"А всі дивуються, кайфують – ах, ця Мона, ах, ця Моночка, який смак, яка фантазія!" [6] –  "Oh, that 
Mona, clever Monkey, what a sense of style, what imagination!" [7] 

Інколи перекладачі взагалі  не відтворюють димінутивну форму власних назв, замінюють його 
оригінальною формою власної назви, зберігаючи при цьому лише національну специфіку і втрачаючи 
образність:  

"А я от собі думаю – купити у вас ще одну порційку, маленьку, без підливки взагалі, за десяточку 
зробите спеціально для мене, тьотю Хоночко?" [6] – "Can you make one especially for me – for ten, Mrs. 
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Honah" [7]. – "А що, Одарочко, – питаю, – як?" [12] – "How are .you, Odarka? I asked" [13]. "Чи не 
бажаєш ти чого, Одарцю?" [13] – "Do you want anything, Odarka?" [16] – "А що ти сидиш тут, 
Устинко? – питає. – Чи обiдала ти?" [14] – "What are you sitting like that for, Ustina? he asked. Have you 
had anything to eat?" [15]. 

Щоб компенсувати прогалину в семантичному та конотативному навантаженні димінутивних слів 
(емоційне забарвлення), переважно використовується  аналітичний   спосіб – лексичні одиниці, 
здебільшого прикметники, зі значенням зменшеності та ласкавості: little, small, tiny, dear, kind, lovely:  
Лідінька — my darling Lidya (моя дорога Лідія). 

При перекладі можна інколи компенсувати певні елементи однієї мовної системи елементами іншої, 
тобто "вмешательство элементов одной языковой системы в другую, которое может быть как 
конструктивным, так и деструктивным" [16: 18], що називається лінгвістичною інтерференцією. Це може  
призвести як до буквалізму, спотворення змісту, так і допомогти при перекладі, про що пише В. Н. 
Коміссаров у своїй роботі "Interferenz in der Transltion" [17]. Лінгвістична інтерференція розглядається на 
п’яти рівнях: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, семантичному. 

Враховуючи те, що на вибір перекладацьких трансформацій впливають не лише лексичне наповнення 
речення, його змістовна структура, контекст речення, його синтаксична функція, але і його експресивно-
стилістична функція, ми пропонуємо застосувати лінгвістичну інтерференцію на морфологічному рівні, 
щоб  запропонувати часткове вирішення проблеми відтворення димінутивних власних назв у перекладі. 
Йдеться про поєднання транскрипції – для відтворення логічної частини власної назви, яка відтворює 
національну специфіку, та відповідних димінутивних суфіксів цільової мови – для збереження 
образності художнього твору, тобто "конкретность, стоящую за этим словом, при непременном учете 
всех выразительных средств, всей многосмысленности знака или многозначности слова" [18: 377], 
наприклад, Johny варто було б  перекласти як  Джончик або Світланка як Svitlany.  

 Таким чином, перекладацька практика свідчить, про те, що жодна з димінутивних форм українських / 
англійських власних назв не відтворюється адекватно  відповідно англійською  / українською мовами, 
оскільки  транскрибовані  димінутивні власні назви не сприймаються в англійській мові, як 
зменшувальні, а заміна українських зменшувально-пестливих суфіксів власних назв відповідними у 
англійській мови і навпаки призводить до втрати культурологічного коду, який перекладач має 
відтворити. На наш погляд, синтез транскрипції  із   морфологічним засобом (зменшувально-
пестливими суфіксами) є доцільним, тому що відтворені таким чином димінутивні власні назви 
читаються як переклад, фіксуючи певну дистанцію між читачем перекладу і іншомовним першотвором, 
зберігаючи національно-культурну специфіку, і сприймаються таким чином, що читачеві оригіналу 
передаються певні конотації, які автор хотів донести до читача оригіналу, його суб’єктивне відношення 
та образ емоції. 

Запропонований підхід є лише спробою винайти найбільш оптимальний спосіб відтворення 
димінутивних власних  назв  у перекладі, що потребує подальшого дослідження та аналізу українських / 
англійських творів та їхніх англійських / українських перекладів. 
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Иванина Т. В. О переводимости диминутивных имен собственных. 

Статья посвящена особенностям перевода диминутивных имен собственных, являющиеся одним 
из способов создания  образности художественного произведения, которую необходимо 

воссоздать при переводе.  Рассматриваются теоретические основы исследования проблемы 
переводимости  диминутивных имен собственных: традиционные способы воссоздания онимов и  

своеобразие их использования при переводе  диминутивных  имен собственных, предложен 
альтернативный способ их перевода. 

Ivanina T. V. The Problem of Translating Diminutive Proper Names. 

The article deals with the problem of translating proper names that are one of the ways of creating the 
figurativeness of an art work to be rendered in the translation. It reveals the theoretical principles of translating 

diminutive proper names: traditional ways of translating proper names and the peculiarity of their use in 
translating diminutive proper names; an alternative way of translating them is suggested. 
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ГЕНДЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКИХ ШЛЮБНИХ ОГОЛОШЕНЬ 

Стаття присвячена дослідженню маніфестації авторської гендерної приналежності в німецьких 
шлюбних оголошеннях. Виявлено ряд гендерно детермінованих особливостей на лексичному,  

синтаксичному та композиційному рівнях, встановлено їх зв’язок з комунікативно-прагматичними 
характеристиками текстів та співвідношення з існуючими стереотипними рисами мовної поведінки 

чоловіків і жінок.    

Парадигма сучасних лінгвістичних досліджень спрямована на розгляд різноманітних мовних явищ під 
антропоцентричним кутом зору. Серед багатогранних характеристик людської особистості, які знаходять 
відображення у мовленні, особливе місце належить гендерній приналежності мовця, адже протягом 
усього життя гендер впливає як на усвідомлення особою своєї ідентичності, так і на ідентифікацію мовця 
іншими членами соціуму [1: 50].  

Гендерні дослідження – відносно нова галузь гуманітарних знань, проте наразі існує велика кількість 
робіт вітчизняних та зарубіжних учених, в яких розглядається широкий спектр питань, пов’язаних з 
відображенням гендерних особливостей у мовних одиницях та моделях мовленнєвої поведінки (Н. Д. 
Борисенко, А. А. Вейлерт, О. І. Горошко, О. Л. Козачишина, Г. Є. Крейдлін, Р. Лакофф, А. П. Мартинюк, 
Ю. П. Мельник, Н. В. Овсяннікова, А. В. Кириліна, Д. Танен, А. М. Тихомиров, Дж. Холмс). Здобутки 
гендерної лінгвістики дозволяють через аналіз мовних явищ глибше зрозуміти поведінку людини [2: 1]. 

У лінгвістиці гендер розуміється як "культурно зумовлений і соціально відтворений феномен" [3: 
110]. Серед багатьох соціальних факторів, які впливають на становлення гендерної ідентичності особи, 
вагому роль відіграють наявні в суспільстві гендерні стереотипи, що виступають еталонами поведінки і 
формуються на основі специфічного для різних соціумів розподілу гендерних ролей [4: 6]. Соціальні ролі 
та норми поведінки, які суспільство приписує жінкам та чоловікам, знаходять своє відображення не 
тільки в особливостях "чоловічого" та "жіночого" світобачення, а й у мові суб’єктів. Виявленні гендерно 
відмінні ціннісні погляди та специфічні особливості мовлення наводять дослідників на думку про 
існування "чоловічого" та "жіночого" стилю спілкування [5: 138], або про існування двох стилів 
комунікативної поведінки – чоловічого (маскулінного) та жіночого (фемінінного), який переважає у 
представників тієї чи іншої статі (Г. Є. Крейдлін, викл. за [6: 164]). 

Узагальнення результатів спостережень дозволило дослідникам виділити певні універсальні 
особливості мовної поведінки представників двох статей. Серед найчастіше згадуваних стереотипних 
рис – протиставлення чоловічої глобальності, направленості чоловічих інтересів у макросвіт та жіночої 
обмеженості, спрямованості інтересів жінок на найближче оточення – у мікросвіт; переважання 
змагальних, авторитарних тенденцій у мовленні чоловіків та дружній, підтримуючий характер жіночого 
мовлення; більш виражена емоційність жінок та відмінності в характері емоцій, які вільніше 
висловлюють представники різної статі [4: 6]. Зазначається також, що жінки є стилістично більш 
гнучкими, ніж чоловіки (Дж. Холмс, викл. за [6: 164]), що мова чоловіків є "компактнішою", має вищий 
коефіцієнт зв’язності [7]. 

Гендер детермінує численні сторони процесу спілкування – причини та цілі комунікації, вибір 
стратегії спілкування, правила та способи інтерпретації розмови [8: 89; 9: 168]. Лінгвістичні прояви 
гендерних особливостей мовлення відзначаються дослідниками на граматичному, лексичному та 
фразеологічному рівнях. На текстовому рівні досліджуються, головним чином, гендерні риси художніх 
текстів [4; 8]. Ми вважаємо, що з позицій гендерної лінгвістики доцільно проводити аналіз структури і 
семантики текстів різного функціонально-стильового спрямування. 

Актуальність роботи визначається антропоцентричною спрямованістю сучасної лінгвістичної 
парадигми, тенденцією до глибшого осмислення проблем структури і семантики тексту з урахуванням 
гендерно диференційованої мовної особистості автора. 

Метою статті є визначити гендерні характеристики вербальних компонентів німецьких шлюбних 
оголошень [далі – ШО]. 

ШО є багатогранним явищем не тільки соціальної, а й мовної дійсності, одним з головних способів 
реалізації такої інформаційної послуги, як допомога в пошуку шлюбного партнера. ШО є важливою 
складовою сучасного масмедійного дискурсу – значну площу їм відводять не тільки друковані 
періодичні видання, а й більш новітні канали передачі інформації, як то, інтернет. Дослідження текстів 
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ШО проводилося в контексті аналізу семантико-когнітивних і комунікативно-прагматичних 
особливостей приватних газетних оголошень (М. В. Гусар [10]).  

Наукова новизна даної роботи визначається тим, що тексти ШО розглядаються в ракурсі гендерної 
диференціації їх структурних, семантичних і комунікативних характеристик. Здійснюються 
спостереження щодо співвідношення отриманих результатів з існуючими гендерними мовленнєвими 
стереотипами.   

ШО представляє собою коротке повідомлення, в якому надаються відомості про автора ШО 
(адресанта) та інформація про бажаного шлюбного партнера (адресата). Інформація, подана в ШО, 
реалізує намір адресанта вплинути на адресат та спонукати його до знайомства. Притаманна ШО 
комунікативна інтенція маніфестується у відповідній завершеній формі, в якій виокремлюються три 
основні компоненти структури: атрактивний компонент (заголовок), інформативний компонент 
(основний текст) та регулятивна частина, що визначає алгоритм дій адресата [10: 80]. Розглянемо 
приклад: 

Martina, 39, rassig, langes dunkles Haar, schlk., tolle Figur, sehr herzlich, weich, zärtlich. Ich koch gern, 
bin anschmiegsam, lach gern, mag Gemütlichkeit, bin zärtlich und treu – aber wo soll ich DICH  finden? Einen 
normalen ehrl. Mann für’s Leben? Tel. 07524 – 4 92 92 

Дане ШО містить всі вище зазначені компоненти структури: заголовок (Martina, 39, rassig, langes) 
повідомляє про ім’я, вік та найхарактерніші риси зовнішності адресанта; основний текст (dunkles Haar ... 
für’s Leben) містить додаткову інформацію про риси зовнішності, характер та вподобання адресанта, а 
також інформацію про адресата (в останньому реченні вказані бажані риси характеру партнера) та 
регулятивну частину, в якій адресант надає номер свого контактного телефону.  

Як бачимо, основний текст ШО є неоднорідним комунікативним повідомленням – у його структурі 
можна виокремити інформативний блок, що містить відомості про автора ШО, та частину, в якій 
надається адресатоцентрична інформація. Зауважимо, що обсяг ШО не має суттєвого впливу на 
структуру його основного тексту. Розглянемо приклад: 

Ärztin, (1) schlank und attraktiv, 26, sucht (2) einen deutschen, gut ausgebildeten, warmherzigen Partner (30 
– 35) zum Verlieben und gemeinsamer Zukunft. Beglinea @yahoo.de  

Текст цього ШО складається лише з одного речення, проте в ньому присутні всі основні вербальні 
компоненти. У структурі основного тексту також наявні обидві комунікативні частини, які надають 
відомості про адресанта (1) та містять інформацію, що визначає коло потенційних адресатів (2). 

Як показав аналіз, інваріантна структура ШО припускає наявність певних модифікацій. Серед них:  
1) відсутність в основному тексті експліцитно вираженої інформації про адресата: 
Jürgen, 63/1.83, alleinstehend, gepflegt, gesellig und aufgeschlossen, mag Wandern, Skifahren, Natur, 

Reisen, Musik. Tel. 08331/3206. 
2) відсутність в основному тексті експліцитно вираженої інформації про адресанта: 
Suche liebe nette Frau im Raum Oberschwaben, Bodensee, bis ca 65, ab 1.70 m Größe, für eine feste 

Beziehung. Bildzuschriften (garantiert zurück) und Telefonnummer erbeten unter RZ 2 651 106. 
3) відсутність заголовку: 
Einen Neuanfang in Liebe und Vertrauen wünscht Frank,55/1.78, Witwer, аlleinstehend. Akademiker, 

gutaussehend, erfolgreich, großzügig, kinderlieb, zuverlässig, kulturell interess. Tel.08331/3206  
Отримані дані показують, що варіації структурної моделі ШО частіше спостерігаються в чоловічих 

оголошеннях (50% проти 43%). Гендерні відмінності простежуються насамперед у структурі основного 
тексту. Відсутність в основному тексті частини, в якій експліцитно представлена інформація про автора 
ШО, зафіксована лише в 11% жіночих ШО, тоді як кількість аналогічних чоловічих ШО більша ніж у 
двічі і становить 27%. Розглянемо приклади: 

1) Er, 40, aus FN 
Suche eine ehrliche und treue Partnerin für eine gemeinsame Zukunft zu zweit 
2) Su. Attraktive  
Aufrichtige schlanke Sie ab 30 J. für feste Beziehung. 
Якщо в першому прикладі інформація про адресанта міститься лише в заголовку (зазначається вік та 

регіон проживання чоловіка), то в другому є лише імпліцитно вираженою: оскільки автор шукає жінку 
віком від 30 років, можна опосередковано зробити припущення щодо його віку.  

Серед жіночих ШО, навпаки, трапляється більше таких, в яких відсутня адресатоцентрична частина 
основного тексту (32% проти 23%), наприклад: 

Simone, 57/1.64, unabhängig, eine gut aussehende, attraktive Frau mit Herz, Verstand und 
Einfühlungsvermögen, humorvoll, gesellig, spontan, solide, liebevoll. 

Автор даного оголошення, жінка 57 років, не висловлює ніяких побажань щодо особи шлюбного 
партнера, демонструючи цим небажання звужувати коло потенційних адресатів.  

Відсутність заголовку в тексті ШО є незначною – цю модифікацію структури зафіксовано лише у 5 
жіночих та у 6 чоловічих ШО. Пояснити це можна тим, що заголовок є одним з найважливіших 
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компонентів структури ШО, який реалізує намір автора привернути увагу адресата. Проте, гендерні 
відмінності простежуються у вербальному оформленні та функціональному навантаженні заголовку ШО.  

Перш за все, заголовок є носієм інформативної функції, що має на меті подати найголовнішу 
інформацію про адресанта (рідше про адресата), щоб зорієнтувати потенційного читача. Заголовок ШО 
може містити інформацію про вік, ім’я, фізичні дані, зовнішність, характер, захоплення, сімейний стан, 
професію, матеріальне становище, національність, знак зодіаку та місце проживання адресанта.  

Не всі із зазначених відомостей однаково часто фігурують у жіночих та чоловічих ШО. Так, про свої 
захоплення інформують переважно автори чоловічих ШО (Naturfreund; Wanderfreund; Wanderer; 
Gitarrespieler; Tänzer; Biker; Motorradfahrer). У заголовок жіночих ШО набагато частіше винесено 
інформацію про ім’я (Jeanette, 38; Stefanie, 39/1.69; Ich Lydia, 61 J.); національність (Bulgarin, 64 J.; Nette 
Polin; Polin gesucht?; Philippina; Südamerikanerin; Russl./Deutsch.; Kroatische Mami; Muslimische 
Akademikerin) та знак зодіаку автора (Wassermanfrau 40 J.; Zwilling-Frau; Fische Frau 67; Schützefrau 65 
J.).  

 Поряд з інформативною функцією заголовок ШО широко використовується як атрактивний елемент, 
що реалізує намір автора привернути увагу, зацікавити потенційного читача та завоювати його 
прихильність. На нашу думку, аналіз частотності вживання у заголовках ШО слів, що належать до 
певних лексико-тематичних груп, може виявити ті характеристики, які вважаються суб’єктами мовлення 
найбільш атрактивними та відображають існуючі в суспільстві еталонні уявлення про соціальні ролі 
чоловіка чи жінки. 

У заголовках жіночих ШО найчастіше подається інформація про зовнішність адресанта (Eine schöne 
Frau; Herzliche attraktive Frau; Gut aussehende Witwe; Karin, schwarzhaarig; Schlanke Sie; Charmante 
Mama; Christiane, 45 J., attraktiv;  Sehr hübsche Andrea, 32 J.; Jünger aussehend, mit schöner Figur, sportlich, 
schlank).  Частота вживання лексичних одиниць, що характеризують риси зовнішності жінки (140 
слововживань), майже вдвічі перевищує показники інших тематичних груп. 

Здебільше в заголовках використовуються позитивно забарвлені емоційно насичені епітети, що 
надають суб’єктивно-оціночну характеристику зовнішності. Так, зафіксовано 50 слововживань 
прикметника hübsch; 30 – прикметника attraktiv; та 10 – прикметника schön. До цієї групи належать й 
інші лексеми, об’єднані семою "гарний": zierlich, gutaussehend, sympahtisch, schick, zauberhaft, charmant, 
reizvoll, bezaubernd, staatlich, aufregend. Об’єктивні, реально існуючі ознаки зовнішності вказуються 
авторами жіночих ШО значно рідше. У цій тематичній підгрупі найбільш вживаними виявились 
прикметники blond та jugendlich, jung. Виражені ними ознаки зовнішності відповідають поширеному в 
суспільстві стереотипному уявленню про ідеал жіночої краси.  

Другою за частотою вживання є лексико-тематична група "сімейний стан" (86 слововживань). 
Домінантами виступають лексеми Witwe та verwitwet (67 слововживань). Слід зауважити, що статус 
вдівця досить часто зазначається і в заголовках чоловічих ШО: Marga, 62 J.; Witwer, rüstig; Einsame, liebe 
Witwe; Kaufmann, (Wwer). Представлена інформація реалізує не лише відбіркову, а й атрактивну 
функцію: автори наголошують, що мають досвід подружнього життя і можуть будувати довготривалі 
сімейні відносини.  

Третє місце посідає лексико-тематична група слів, що називають професію адресанта (67 
слововживань). Найчастіше в заголовках жіночих ШО фігурують професії, пов’язані зі сферою 
медицини, догляду та виховання (Krankenschwester, Krankenpflegerin, Altenpflegerin, Artzthelferin, 
Kindergärtnerin), або такі, що вказують на наявність інтересів і навичок, які спрямовані на родинне 
оточення жінки та можуть стати у нагоді при облаштуванні домівки: Gärtnerin; Hauswirtschafterin; 
Schneiderin; Friseuse; Haushälterin; Köchin. 

Лексико-тематичній групі "професія" дещо поступається тематична група слів, що репрезентують 
риси характеру адресанта (51 слововживання). Серед них переважають назви психосоціальних якостей 
характеру, що виявляються через ставлення особи до суспільства та до інших людей. Засобами номінації 
цих ознак найчастіше слугують лексеми, об’єднані семою "здатність викликати почуття любові та 
довіри":  lieb, liebevoll, nett, zärtlich, sanft, herzlich, treu, natürlich, ehrlich. Отже, в заголовках жіночих ШО 
акцентуються такі якості характеру, які сприятимуть побудові міцних та довготривалих відносин з 
партнером.  

Атрактивна функція заголовків чоловічих ШО реалізується через характеристику зовнішнього 
вигляду, професії та характеру адресанта (відповідно: 65, 51 та 45 слововживань). Хоча тематична група 
"зовнішність" домінує, частота вживання лексичних одиниць цієї групи у мовленні чоловіків є набагато 
меншою порівняно з жінками (140 проти 65 слововживань). Друга відмінність полягає в тому, що 
чоловіки частіше вказують конкретні ознаки своєї зовнішності. Серед них домінантою виступає ознака 
"міцна статура", яка відповідає стереотипному уявленню про ідеал чоловічої краси. Засобами 
репрезентації цієї ознаки здебільше слугують одиниці виміру (Bernd, 44/1.80; Er 40/1.80/85; Er, 37; Ich 
28/ 193; Er, 46/186), рідше – епітети  sportlich, groß, schlank та інші. Надаючи суб’єктивну оцінку своїй 
зовнішності, чоловіки виявляють більшу стриманість, ніж жінки, про що свідчить вдвічі менша кількість 
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позитивно забарвлених суб’єктивно-оціночних епітетів у їх мовленні: nett, attraktiv, gutaussehend, schön,  
hübsch.  

Друге місце за кількістю слововживань займає тематична група "професія" (54 слововживання). Хоча 
автори-жінки частіше за чоловіків називають свою професію, коло зазначених чоловіками професій є 
значно більшим (18 проти 32 найменувань): Chef, Arzt, Chirurg, Ingenieur, Firmen-Chef, Unternehmer, 
Fabrikant, Junior-Chef, Bankkaufmann, Akademiker, Banker, leitender Kfz-Meister, Schiffahrtsleiter, 
Psychotherapeut. Як правило, професії чоловіків вказують на високий соціальний статус адресанта. Для 
інтенсифікації ознаки вживаються епітети erfolgreich, prominent, leitend, vermögend. Подібні епітети 
майже не використовуються в заголовках жіночих ШО. Отже, можна відзначити більший вплив фактору 
"професія" у заголовках чоловічих ШО, що підтверджує вищий статус професійної ролі в наборі 
соціальних рис чоловіків у порівнянні з жінками. Про це опосередковано свідчить і той факт, що 
соціальний статус жінки часто ідентифікується через соціальний статус її чоловіка або батька: 
Landwirtschaftstochter; Landwirtswitwe; Landwirtschaftswitwe; Architektenwitwe; Beamtenwitwe; 
Millionärswitwe. 

Тематична група "характер" (45 слововживань) посідає третє місце. Як і жінки, чоловіки, перш за все, 
виділяють позитивні психосоціальні якості характеру (nett, sympatisch, charmant, mit Charme, mit Herz, 
einfühlsam, liebevoll, lieb, liebenswürdig, zärtlich, süß). Проте, у мовленні чоловіків частіше 
використовуються назви психоемоційних характеристик та інтелектуальних якостей: vital, aktiv, fröhlich, 
natürlich, einfach, humorvoll,  pfiffig, ruhig, intelligent. 

Отже, лексичне наповнення заголовків ШО відображає гендерно детерміновані особливості мовлення 
чоловіків і жінок, зумовлені відмінностями їх самосприйняття та існуючими стереотипними уявленнями 
про їх роль у суспільстві. Гендерно маркованими рисами мовлення жінок можна вважати переважання 
позитивно забарвлених суб’єктивно-оціночних епітетів, що слугують зображенню зовнішності; назв 
професій, які мають відношення до сфери родини та побуту; назв психосоціальних якостей характеру, 
що сприяють формуванню добрих стосунків з партнером. У заголовках чоловічих ШО частіше 
фігурують лексичні засоби номінації конкретних ознак зовнішності; переважають назви професій, що 
мають відношення до реалій макросвіту та підкреслюють високий соціальний статус адресанта; 
використовуються назви не тільки психосоціальних, а й психоемоційних та інтелектуальних якостей 
суб’єкта. 

Гендерні відмінності в мовленні чоловіків та жінок проявляються також у використанні засобів 
стилістичної виразності. Якщо в заголовках жіночих ШО найпоширенішим засобом посилення 
експресивності висловлювань виступають емоційно-оціночні епітети, то в заголовках чоловічих ШО 
комунікативна інтенція автора привернути увагу читача реалізується також через використання метафор, 
ідіоматичних виразів (Sprung ins kalte Wasser?; Das Auge trügt; Feuerwerk der Sinne; Die Hörner habe ich 
mir schon abgestoßen); прислів’їв (Der Mensch denkt, Gott lenkt); алюзій (Bauer sucht Frau – назва 
популярної у Німеччині телевізійної передачі); оксюморону (verträumter Realist); іншомовних слів 
(Wanted alive; Return; Traumboy; Selfmademan; Apfel-Ranger), а також експресивних виразів зниженого 
характеру (Berliner Pflanze; Glückspilz; Nettes Töpfle; Bär; Schmusebär; Schmusekater; Älterer Kater; 
Kratzkatz; Knuddelhase; Wildes Tigerle;  Liebe Maus gesucht!; Hallo Bienchen), що надають мовленню 
чоловіків розмовно-жартівливого тону. Іншим експресивним засобом у заголовках чоловічих ШО 
виступають особові займенники (Ich 27 J.; Ich suche; Wir finden uns; Dich zu finden ist gar nicht so; DU 
sollst mein Mittelpunkt; Suche DICH), завдяки яким досягається інтимізації мовлення – висловленій думці 
надається особистісного звучання, а уявний адресат вимальовується в образі близького друга, наділеного 
здатністю до емоційного реагування та співчуття [4: 12]. 

Лінгвістичні прояви гендерних характеристик заголовків ШО відзначаються і на синтаксичному рівні. 
Найчастіше заголовки жіночих ШО виражені іменником (власною чи загальною назвою) або 
займенником з означенням у препозиції, відокремленим уточнюючим означенням або прикладкою: 
Hübsche Kindergärtnerin, 27; Nicole, rassig; Julia, 31 J., Stationsschwester; Bildschöne Sie, 44 J., Angestellte, 
1.64 groß. Така модель надає змогу виділити декілька характеристик особи, надати більше інформації про 
автора ШО і привернути увагу ширшого кола адресатів. 

Комунікативна інтенція привернути увагу читача реалізується в заголовках чоловічих ШО у 
використанні питальних (Hallo, wo bleibt; Welche Frau? Wer tanzt mit mir ins Glück?; Wer möchte mich? 
Wer tarut sich? Mann fürs Leben gesucht?; Zeit zum verlieben? Geld oder Liebe?; Geht es Dir auch; Bist du 
dabei?; Wo bist du? Bist du es? Für wen darf ich die Welt bedeuten?) та окличних речень: Ich suche dich!; 
Suche Dich!!!; Jetzt oder nie!; Erwischt!; Unfassbar!; Auch der Herbst soll schöne Tage haben! Tommy ist 
einfach ein Klasse-Typ! Вони надають заголовку експресії, свідчать про особисту зацікавленість 
адресанта. 

Характерною особливістю мовлення чоловіків є також вживання в заголовках ШО неповних речень, 
які стимулюють читача прочитати увесь текст, щоб зрозуміти, про що йдеться: Dich zu finden ist gar nicht 
so; Ich liebe ...; Das Leben ist; Ich liebe ...; Der Sommer war; Ich bin vom Land, aber; Schmetterlinge ... ?; 
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Sehnsucht nach ... ? Die Mondlandung; Bin kein; Lass mich; Nicht nur als; In keine Schublade; Herbstgefühle. 
Такі речення є мовним втіленням інтенції автора заінтригувати адресата шляхом надання неповної 
інформації, або такої, що буде сприйнята неоднозначно.  

Таким чином, проведений аналіз дозволив виявити деякі гендерно зумовлені особливості текстів ШО. 
Найбільш яскраво вони проявляються в лексичних засобах репрезентації характеристики особи, які 
реконструюють певні культурно детерміновані соціальні особливості представників двох статей та 
стереотипні еталонні уявлення про них у соціумі. До гендерних характеристик ШО відносяться також 
особливості побудови основного тексту, специфіка вжитих виразних засобів та синтаксичних 
конструкцій, представлених у заголовках. Перспектива дослідження вбачається в подальшому 
комплексному вивченні гендерних характеристик текстів різного функціонально-стильового 
спрямування.  
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Ковалева Т. П., Загацкая Е. В. Гендерные характеристики немецких брачных объявлений.  

Статья посвящена исследованию манифестации авторской гендерной принадлежности в немецких 
брачных объявлениях. Выявлен ряд гендерно детерминированных особенностей на лексическом,  

синтаксическом и композиционном уровнях, установлена их связь с коммуникативно-прагматическими 
характеристиками текстов и соотношение с существующими  стереотипными чертами речевого 

поведения мужчин и женщин.  

Kovalyova T .P., Zagatska O. V.  Gender Properties of German Private Classifieds-Offers.  

The article focuses on linguistic manifestation of the author’s gender in German private classifieds-offers. A 
number of gender determined lexical, syntactical and compositional peculiarities, their relation to the pragmatic 

and communicative characteristics of the texts and to the existing stereotyped features of the language style of 
women and men have been established.   
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ЗАГОЛОВОК-НАТЯК ТА ЙОГО ВИДИ 
(КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ) 

Стаття місить аналіз різновидів заголовків художніх дискурсів, що виражають натяк. Натяк 
розглядається як дискурсивна тактика, яка є інструментом мовця для реалізації конкретної 

комунікативної мети. Показано, що саме комунікативні та когнітивні властивості тактики натякання 
дозволяють забезпечити цікаві форми взаємодії заголовка-натяку і власне дискурсу. 

Феномен озаглавлювання художнього твору завжди уявлявся важливим. Адже заголовок − це перша 
інформація про твір, від якої значною мірою залежить настрій того, хто з цим твором знайомиться. Тому 
роль заголовка для художнього дискурсу неодноразово аналізувалася, підкреслювалися різноманітні 
смислові відношення між заголовком і текстом [1; 2], однак вивчення натяку для озаглавлювання 
англомовних художніх текстів донині не проводилося. Актуальність статті зумовлена спробою 
проаналізувати когнітивні та прагматичні властивості натяків, використаних як заголовок, на матеріалі 
англомовних художніх текстів ХХ – ХХІ століть. Метою статті є систематизація видів заголовків 
залежно від типу натяка, вжитого в якості заголовка. Об’єктом дослідження слугують мовленнєві акти 
натякання, вжиті як заголовки англомовних художніх творів.  

Натякання як феномен дискурсу не дістало на сьогодні ретельного та глибокого вивчення. Воно 
розглядається як різновид непрямого дискурсу, що актуалізується за допомогою імпліцитних 
мовленнєвих актів, де спостерігається одночасна активація як експліцитного, так й імпліцитного 
пропозиціонального смислу [3: 22; 4]. Доцільно підкреслити адресантний та інтенціональний аспекти 
натякання. По-перше, натяк трактується як тактика, що сприяє реалізації певних дискурсивних стратегій 
та виступає інструментом мовця для досягнення конкретної комунікативної мети. Тому натякання як 
дискурсивна тактика забезпечує реалізацію певної інтенції мовця [3].  По-друге, найважливішим 
компонентом інтендованого смислу у випадку натяків є імпліцитна пропозиція: суть натякання полягає в 
тому, що адресат повинен мати певні підозри щодо наміру мовця, наприклад, наміру розкрити певну 
думку. Однак у деяких випадках мовець може вдаватися до спеціальних комунікативних кроків для того, 
щоб адресат не довідувався до певної пори, що він сприймає саме натяк, хоча й демонструє очікувану 
когнітивну реакцію [5: 48, 50]. Сказане ще раз ілюструє багатоаспектність та ефективність натяку як 
дискурсивного явища, яке характеризується значною аттракцією для адресата. 

Аттрактивні властивості натяку набувають помітної виразності, якщо такий натяк використано у 
заголовку художнього дискурсу. Адже заголовок становить чи не найголовнішу вербальну опору 
дискурсу, містить його основну ідею та є його смисловим ядром [6: 80]. Тому наявність імпліцитної 
пропозиції заголовка-натяку інтригує читача, робить такий дискурс цікавішим і прибавливішим. 

У ході дослідження було встановлено, що заголовок-натяк не можна назвати найбільш типовим 
видом заголовків: такі заголовки становлять 23% серед 900 текстів романів та оповідань. Більшою 
частотністю відзначаються такі види заголовків як безпосереднє озаглавлювання ("The Chamber" 
D. Grisham, "Mrs. Dalloway" V. Woolf, "A Mother" J. Joyce, "The Heroism of Thomas Chadwick" A.Bennett) 
та символічне озаглавлювання ("The Silver Spoon" J. Galsworthy, "The Narrow Corner" W. S. Maugham, 
"Cat in the Rain" E. Hemingway, "The Little Affair in Paris" L. Durrell) [7: 76]. Проте взаємодія двох 
пропозицій у заголовках-натяках строює особливо цікаві відношення між такими заголовками і 
безпосередньо дискурсом. 

У процесі аналізу було виявлено, що натяки-заголовки неоднорідні за своєю когнітивною сутністю. 
Можна припустити, що натяки взагалі підлягають класифікації, хоча цілеспрямовані дослідження цього 
напрямку на даний час відсутні. В лінгвістичних роботах містяться лише окремі спостереження над тим, 
що натяки неоднорідні за своєю природою [4]. У нашому дослідженні виділяємо три групи натяків-
заголовків, які розрізняються між собою за характером пропозицій, необхідних для декодування натяку.  

Найбільш частотним виявися простий натяк-заголовок, декодування якого не потребує значних 
когнітивних зусиль і базується здебільшого на фонових знаннях адресата. Розглянемо заголовок 
оповідання "A Painful Case" (J. Joyce), в якому йдеться про самогубство жінки середнього віку. Вона мала 
сім’ю, проте страждала від самотності, що й спричинило трагедію. Цей випадок було описано в газеті під 
заголовком "Death of a Lady at Sydney Parade: a Painful Case". Проте концепт заголовку імпліцитно 
відноситься автором до іншої людської трагедії, і це є імпліцитною пропозицією заголовку, – до життєвої 
історії дуже самотнього банківського службовця, містера Даффі, який знав загиблу жінку і злякався 
розвитку дружніх відносин з нею. Автор описує деталі життя Даффі таким чином, що концепт 'нещастя' 
присутній або імпліцитно, або за допомогою лексем, що належать до периферії аналізованого 
концептуального поля: 
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 […] he wished to live as far as possible from the city of which he was a citizen [8: 129]. 
A medieval doctor would have called him saturnine [8: 130]. 
They agreed to break off their intercourse: every bond, he said, is a bond to sorrow [8: 136]. 
He began to feel ill at ease [8: 143]. 
Розуміння імпліцитної пропозиції в аналізованому прикладі простого натяку не потребує когнітивних 

зусиль і базується на низці тверджень і простих умовиводів, які дозволяють об’єднати пряму та 
імпліцитну пропозиції натяка-заголовка у смисловій тканині тексту: 

 а) містер Даффі мав усамітнений нецікавий спосіб життя; б) він познайомився з самотньою жінкою, 
якій було цікаво з ним спілкуватися; в) він злякався розвитку цих відносин і припинив їх; г) через деякий 
час Даффі дізнався про смерть жінки; д) цей факт показав Даффі мізерність і відсутність радощів у його 
власному житті. 

Варто зауважити, що серед простих натяків-заголовків достатньо багато випадків, де імпліцитна 
пропозиція створює контраст щодо прямої пропозиції, аж до повної протилежності. Так, ключовим 
концептом роману "The Best Laid Plans" (S. Sheldon) є прагнення побудувати кар’єру. Йдеться про 
амбітну журналістку Леслі, що планувала збудувати кар’єру своєму коханому Оліверу, а разом з ним і 
собі:  

"The boy has a hot future, honey" [9: 33]. 
"Oliver’s going to win. No question about it" [9: 35]. 
Проте Олівер покидає Леслі задля більш вигідного шлюбу і згодом стає президентом США. Тому 

концепт 'побудова кар’єри'  комбінується з концептом 'помста': 
Her only consolation was that somehow, someday, she was going to make Oliver Russell pay for the 

unforgivable thing he had done to her [9: 53]. 
Через багато років виникає підозра, що президент причетний до ганебного вчинку, що призвів до 

злочину:  
"I think the president is involved,' Leslie Stewart had said.  
'Are you sure about this?' 
"Horse’s mouth" [9: 278]. 
Леслі, що очолює недійний концерн, публікує скандальний репортаж про президента. Але інформація 

виявилася неперевіреною: винним був найближчий радник президента, і Леслі переживає професійний і 
особистий крах: прекрасно запланована операція знищила свого автора: 

"You’re going to be even more famous than you are now, Miss Stewart. The whole world is going to know 
your name". 

Tomorrow she will be the laughingstock of the world [9: 352]. 
Другий вид заголовка-натяку можна назвати розгорнутим. Розуміння розгорнутого натяку потребує 

когнітивного зусилля, при якому відбувається стимулювання специфічного мисленнєвого образу [10: 
147]. Цей образ створюється дискурсивною взаємодією прямої та імпліцитної (імпліцитних) пропозицій. 
Розглянемо приклад розгорнутого натяку, вжитого для озаглавлювання роману "Wild Horses" (D. 
Francis). Прямою пропозицією цього дискурсу є факт використання диких коней у зйомках фільму: 

He said he’d seen a revelation and that you were sending Liggy to import a herd of wild horses from Norway 
[11: 153]. 

Сценарій фільму побудований на реальних подіях, і діти учасників цих подій не бажають проведення 
будь-яких паралелей між їхнім життям і подіями фільму. Основною інтригою є офіційно нерозгадана 
смерть молодої веселої жінки, що виросла серед жокеїв, тренерів і коней, і несподівано повісилася. Під 
час зйомок справжня причина її смерті стає відомою режисеру фільма. Насправді загибла жінка й 
декілька її молодих друзів час від часу влаштовували сексуальні оргії з достатньо небезпечними іграми, й 
одного разу небезпека виявилася летальною: 

"By then," I suggested, "you knew she had lovers. Not dream lovers. Real ones. The Gang. All casual. A joke. 
A game" [11: 305]. 

"The lust I want is uncontrollable. It’s out of control, frenetic, frantic, raging, berserk. It’s murderous.' 
"And you expect me to show all that?" [11: 319] 
Roddy Visborough would not say, "I was afraid Thomas Lyon would find out that I convinced at a fake 

hanging of my aunt to cover up a sex orgy" [11: 332]. 
Наведені вище фрагменти містять актуалізацію імпліцитних пропозицій: а) Загибла жінка та її друзі 

(the Gang) мали нестримно хтиві звички; б) Сексуальна нестриманість їх ігор могла бути небезпечною; в) 
Ця нестриманість виявилася смертельною.  

Стимулювання специфічного мисленнєвого образу досягається шляхом неодноразового використання в 
дискурсі семантично близьких концептів, що репрезентується лексемами зі спільними або синонімічними 
семами: wild (horses) ↔ uncontrollable; frantic, raging, berserk orgy. У результаті отримуємо:  

 

Дикі коні → неконтрольована поведінка → непередбачуваний результат  
                                                                                                           ↨ 
Неконтрольована (сексуальна) поведінка → непередбачуваний результат (трагедія) 
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Зі схеми та наведених прикладів бачимо, що лінгвістичною основою виникнення мисленнєвого 
образу (дикий ↔ непередбачуваний (смертельно небезпечний) є полісемія лексеми wild, яка 
презентована в дискурсі у вигляді концептів 'нескорений' і 'неконтрольований', що призводить до 
виникнення асоціацій між дикими конями з їх неконтрольованими інстинктами і персонажами – людьми 
з їх дикими, тваринними інстинктами, що теж виявляються неконтрольованими. 

Порівняно рідко (12% нашої вибірки) зустрічаємо використання в заголовку більш складних для 
сприймання натяків, побудова яких організовує весь дискурс. Розуміння такого натяку вимагає від 
читача значних когнітивних зусиль протягом сприймання цілого дискурсу: постійної активізації фонових 
знань, виникнення декількох асоціативних ліній, які переплітаються та взаємодіють у дискурсі, 
породжуючи нові асоціації та умовиводи. Такі натяки у заголовку називаємо заголовками-шарадами [12: 
73]. Звернемося до тексту романа "Knots and Crosses" (J. Rankin). Для заголовку автор вживає 
трансформовану фразеологічну одиницю (ФО) noughts and crosses – 'хрестики-ноліки' (дитяча гра), 
використовуючи явище омофонії:  noughts – 'нуліки', knots – 'вузлики', де остання лексема вжита 
метафорично: долі двох колишніх друзів виявилися пов’язаними у вузол. 

У романі йдеться про маніяка-вбивцю, який за багато років до описуваних подій служив з головним 
персонажем – поліцейським у спеціальному військовому підрозділі, і вже у зрілому віці вирішив 
помститися за щось вигадане колишньому другові – викрасти і вбити його єдину дочку. Злочинець час 
від часу надсилає поліцейському інспектору Рибасу листи та чудні сувеніри – маленькі шматочки 
мотузки з вузликами або хрестики, зв’язані з двох сірників. У першій половині тексту смисловий зв’язок 
з базовою ФО практично не відчувається. Наявна лише слухова асоціація (knot → nought), проте окремі 
компоненти ФО-трансформа дістають численних вживань у прямому значенні, наприклад: 

 "Crank letters?" […] 
"I mean they are not abusive or anything. They’re just …queer." 
"Go on. How so?" 
"Well, there’s a bit of string in each one, tied into a knot, and there’s a message that reads something like 

"clues are everywhere". 
"Bloody hell. That is strange …" [13: 22]. 
On his way to switching off the thermostat, he [Rebus] stopped at the front door to pick up the day’s mail. 

One of the letters was unstamped and unfranked. It bore only his name in typescript across the front. […] He 
ripped the envelope open, pulling out the single sheet of paper. 

FOR THOSE WHO READ BETWEEN THE TIMES 
So now the lunatic knew where he lived. Checking in the envelope, laconic now and expecting to find the 

knotted string, he found instead two matchsticks, tied together with thread into the shape of a cross [13: 40]. 
У тексті налічується вісім прикладів такого вживання компонентів knot та cross. Крім того частотне 

використання компонентів заголовка створює асоціацію, задану переносними значеннями аналізованих 
лексем: knot – 'скрута', cross – 'знак чогось зловісного'. Ця асоціація закріплюється шляхом вживання 
названих лексем для озаглавлювання окремих розділів і набуває таким чином символічного значення: 

          Part Ι. "There are clues everywhere". 
Part ΙΙ. "For those who read between the times". 
Part ΙΙΙ. "Knot". 
Part ΙV. "The Cross". 
Part V. "Knots and Crosses". 
Компоненти заголовка-шаради неодноразово використані в тексті метафорично та як елементи мовної 

гри: 
Rebus tore open the latest bulletin. "This guy," he said, "is haunting me. Mister Knot, I call him. My own 

personal anonymous crank." 
      Gill looked interested, as Rebus read through the letter. It was longer than usual. […] 
     Rebus pulled a small matchstick cross out of the envelope. 
   "Ah, Mister Cross today, I see. Well thank God he’s nearly finished" [13: 129]. 
У цьому фрагменті автор вустами свого персонажа надає злочинцю прізвиська, метафорично 

використовуючи для цього названі вище компоненти трансформованої ФО. Подібна метафоризація 
використовується для прізвища злочинця, яке він узяв після закінчення служби в спецпідрозділі й 
наступного лікування: Mr. Jan Knott. 

Послідовність логічних та смислових асоціацій, що неодноразово створюються та збуджуються 
протягом тексту, експліцитно наведена письменником двічі, таким чином будь-який непересічний читач 
може прослідкувати послідовні мислительні ходи в цій мовній грі: 

   Knots and crosses. Noughts and crosses. It was so blatant, really. Reeve must have taken me for a fool, and 
in a way he had been right. Those endless games they had played, all those tricks and manoeuvres, and their talk 
about Christianity, those reef knots and Gordian knots. And the Cross. God, how stupid he had been… [13: 178]. 

Даний фрагмент не тільки дає можливість усвідомлювати логічну послідовність асоціацій (наприклад, 
Gordon Reeve → reef knots, Gordian knots) та співзвучностей (Gordon → Gordian; Reeve → reef), він 
актуалізує на поверхневому рівні тексту прості натяки, які виражені за допомогою буквального 
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причитування та метафоричного вживання компонентів аналізованої ФО, та додаткові нюанси смислу, 
які утворюються в тексті паралельно з натяками (knot – 'складна, заплутана ситуація'), причому ці 
нюанси набувають особливої виразності завдяки використанню прихованої алюзії – ФО the Gordian knot 
– 'гордіїв вузол', тобто дуже заплутана ситуація, яку майже неможливо вирішити. 

Очевидно, що подібна побудова дискурсу вимагає неабиякої майстерності письменника, а сприйняття 
зашифрованої в такий спосіб інформації вимагає цілої низки когнітивних зусиль з боку реципієнта: він 
змушений постійно складати докупи часточки шаради, завданої автором. 

Однак такі когнітивні завдання, на наш погляд, можуть розглядатися як спосіб створення додаткової 
атракції, оскільки вони значно підвищують зацікавленість читача до тексту, який побудований у такий 
спосіб. 

Отже, розглянуті у статті види натяків-заголовків: прості, розгорнуті та натяки-шаради, свідчать про 
значні дискурсивні потенції заголовків художнього твору. Їх вивчення може надати цікаві спостереження 
щодо когнітивних та комунікативно-функціональних аспектів художнього дискурсу. 
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Кузнецова И. В., Кузнецова А. В.  Заглавие-намёк и его виды 
 (концептуальный и коммуникативно-функцилнальный аспекты). 

Статья содержит анализ видов заголовков художественных дискурсов, которые выражают намёк. 
Намёк рассматривается как тактика дискурса, которая является инструментом говорящего для 

реализации конкретной коммуникативной цели. Показано, что именно коммуникативные и когнитивные 
особенности  тактики намекания позволяют обеспечить интересные формы  взаимодействия 

заголовка-намёка и дискурса. 

Kuznyetsova I. V., Kuznyetsova G. V. The Title-Hint and its Varieties 
 (the conceptual and communicative-functional aspects). 

The article presents the analyses of types of belles-lettres discourses, which express hint. Hint is studied as a 
discourse tactics that is speaker’s instrument for a certain communicative purpose. It is shown that 

communicative and cognitive peculiarities of hint tactics can provide interesting forms of interaction between 
the title-hint and discourse. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ RITES OF PASSAGE  
В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ НАРОДІВ СХІДНОЇ АФРИКИ 

Статтю присвячено дослідженню особливостей концептуалізації RITES OF PASSAGE в англомовній 
картині світу народів Східної Африки та особливостей вербалізації концептів, які складають 

концептуальну систему RITES OF PASSAGE в англомовному просторі лінгвокультурного  контексту 
Східної Африки. 

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю дослідження мовних просторів у зіставному, 
міжваріантному плані при полінаціональному статусі мови в аспекті вивчення особливостей 
полілінгвокультурної моделі мовної картини світу. У лінгвокультурному контексті Східної Африки 
англійська мова виступає в ролі мови міжнаціонального спілкування. Особливості територіальної та 
соціальної диференціації англійської мови в країнах Африки почали вивчати з другої половини 20 
століття. Серед дослідників такі вчені як О. Е. Семенець, П. Скандера, А. Бурегейа [1; 2; 3]. 
Досліджувалися основні відмінності варіантів англійської мови, які включали зміни в лексичному складі, 
граматичному та фонетичному складі мови, а також розвиток значень деяких лексичних одиниць 
англійської мови в таких країнах як Кенія, Танзанія, Уганда. Проте дослідження особливостей сучасної 
англійської мови в лінгвокультурному контексті Східної Африки на концептуальному рівні відсутні.  

Метою дослідження обрано особливості концептуалізації RITES OF PASSAGE в англомовній картині 
світу народів Східної Африки.  

Об’єктом дослідження статті стали фольклорні тексти, тексти англомовних прозових, 
драматургічних та поетичних творів сучасних поетів та письменників Східної Африки, а також тексти 
англомовних газет таких країн як Кенія, Танзанія та Уганда. Слід відзначити, що усна народна творчість 
у Східній Африці існує в декількох формах: історії, які визначаються як stories, та включають казки, 
легенди, міфи; в усній народній творчості дуже популярними є пісні та прислів’я, загадки. Усний 
фольклор створюється різними мовами, оскільки у Східній Африці проживає близько 200 народностей, 
та багато з них мають свою мову. Англійською мовою усний фольклор представлений у навчальних 
посібниках для шкіл та в окремих виданнях. Таким чином, діти, які представляють різні етнічні  
спільноти, вчать фольклор та цінності різних народів у школі через англійську мову, оскільки 
англійською мовою викладають усі предмети в школі, що сприяє формуванню певної мовної свідомості.  

Концептуалізація – це процес виділення свідомістю людини в об’єктивній або суб’єктивній 
(розумовій) дійсності деякої окремої сфери, осмислення та виокремлення її ознак. Концептуалізаційний 
процес продовжується постійно як у суспільстві, так і в індивідуальній свідомості [4: 121-126].  
Результатом концептуалізації є формування концептуальної системи, складниками якої є концепти. Ю. 
С. Степанов визначає концепт як "згусток культури в свідомості людини; те, у вигляді чого культура 
входить у ментальний світ людини та, з іншого боку, те, за допомогою чого людина – рядова, звичайна 
людина, не "творець культурних цінностей" – сама входить у культуру, а в деяких випадках впливає на 
неї" [5: 120]. 

Мова – це могутній природний символ, який індивідуум мобілізує для того, щоб висловити 
особистісну ідентичність. За визначенням Окере, африканець сьогодні це живе злиття культурних рік [6]. 
Основні ріки, з одного боку, традиційна культура з її притоками релігії, соціальної культури, мови, 
цінностей та світобаченням, з іншого боку – це християнська західна культура з її власними притоками. 
Ідентичність особистості у Східній Африці є полінгвокультурною – особистість відчуває приналежність 
до кількох національних лінгвокультурних спільнот. 

Поєднання традиційного та глобального знаходить свій прояв в особливостях вербалізації в 
сучасному англомовному просторі Східної Африки концептів, які є ключовим для будь якої 
лінгвокультури світу та складають етапи життя людини. В основу дослідження концептів, які складають 
важливі етапи життя людини, були покладені обряди переходу, RITES OF PASSAGE, які складають 
культурологічну та філософську основу розуміння життя людини в африканській традиції.  Термін rites of 
passage належить антропологу Арнольду ван Геннепу, який займався дослідженням загальних 
особливостей переходів протягом життєвого шляху, які оформлені в систему обов’язкових обрядів 
переходу від одного статусу до іншого [7].  

У культурі народів Східної Африки до обрядів переходу входять BIRTH, PUBERTY, MARRIAGE та 
DEATH, які позначають чотири етапи розвитку людини: 

Each rite of passage initiates the individual and his peers into next stage of personal growth or development. 
Birth is indicative of childhood as far as a person’s life is concerned. Puberty marks the entry into adulthood. 
Marriage, on the other hand, marks the entry into parenthood while death marks the renewal of life [8: 56].  
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Концепт BIRTH є ключовим у будь-якій лінгвокультурі світу. У культурі народів Східної Африки діти 
є важливою причиною створення сім’ї:  

Lest we forget, in most African cultures, a wife and husband are never the next of kin until the arrival of their 
first child. Children create two complementary opposites — mother and father (The EastStandard, 18.10.2009). 

В африканських общинах діти вважаються благословенням. Народження першої дитини  є святом не 
тільки для дружини та чоловіка, але також для усіх родичів. У деяких общинах батьки отримують нові 
імена після народження першої дитини: father-of-so-and-so та mother-of-so-and-so. У драматургічному  
творі Нгуджі ва Сіонго та Нгуджі ва Мірії I Will Marry When I Want відображене життя племені Кікуйо, 
де ця традиція існує і сьогодні. Наприклад, 

The old woman Opolo brought was called Min Ogisa (mother of Ogisa) (Ngugi wa Thiong’o I Will Marry 
When I want, p. 25). 

У культурі народів Африки вважається, що дитина народжується обличчям до світла та спиною до 
темряви:  

The stranger who has come, his back is towards the darkness: yao. 
His face is towards the light: yao… (Oral Poetry from Africa: An Anthology, Prayer For a New-born Child, 

p. 112) 
Батьки звертаються з молитвою до Бога з проханням, щоб дитина залишилася чесною, працьовитою 

протягом усього життя, та все, що вона буде мати в житті, вона здобуде своєю працею:  May he eat by the 
work of his five fingers  (Oral Poetry from Africa: An Anthology, Prayer For a New-born Child, p. 112) 

Багато дітей з країн Східної Африки вимушені починати працювати дуже рано, щоб підтримати свої 
сім’ї:  

Most parents pulled their children out of school to either go and beg or work to earn a living … (The 
EastStandard, 02.02.2010). 

Актуальною для лінгвокультурного контексту Східної Африки є лексична одиниця  hawker та похідне 
дієслово to hawk. Іменник hawker має наступне значення: a person who travels about selling goods. Діти 
молодшого шкільного віку вимушені продавати на вулицях товари: 

Despite free primary education some parents send their children to hawk (The EastStandard, 29.08.2009). 
У розвинутих країнах праці відводиться мінімальна роль, особливо для дітей віком від трьох до 

дев’яти років, більшість дітей засвоюють досвід дорослих та проходять процес соціалізації через гру, де 
відбувається моделювання різних ситуацій соціальної взаємодії. У країнах, що розвиваються, велика 
кількість дітей засвоює форми соціальної взаємодії у процесі праці.  

  У лінгвокультурному контексті Східної Африки розуміння того, що все дається у житті важкою 
працею та сподівання на вдачу є невеликими, впливає на зміст побажань дітям на день народження. 
Побажання дітям у лінгвокультурному контексті  Східної Африки відрізняються своєю прагматичністю, 
ключовим  висловленням на відміну від let all your dreams come true, що є характерним для західних  
англомовних лінгвокультурних контекстів, стає висловлення realize your dream, хоча постійна складова 
happy birthday залишається незмінною. У семантиці дієслова  realize закладена необхідність дії для 
досягнення бажаного (cause something desired or anticipated to happen; fulfill), у той же час семантика 
словосполучення come true передбачає здійснення чогось, але не вказує на необхідність докладання 
зусиль (actually happen or become the case). Наприклад: 

Happy 11th birthday! May you live to blow 1001 candles and realize your dream for being a neurologist. Best 
wishes from dad, mum, sister Diana and brother Innocent  (Sunday Nation, 06.05.2008). 

May you excel in your studies and grow to be a God-fearing girl so that you may realize your dreams 
(Sunday Nation, 14.06.2009). 

У контексті Східної Африки актуалізується та набуває концептуального значення такий обряд переходу як 
PUBERTY, який пов’язаний з male circumcision та female circumcision.  

У жінок обряд circumcision має довгу історію та є символом чистоти та переходом до статусу 
справжньої жінки: 

Chiku Ali was circumcised. "I was taught to believe that circumcision makes one a pure, real and clean 
woman who can marry and produce children."….  (The Citizen, 22.12.2009). 

Обряд circumcision є дуже болячим для жінок та наносить шкоду здоров’ю. Цей обряд також має 
назву mutilation. Іменник mutilation походить від дієслова to mutilate, який має значення:  to severely and 
violently damage someone's body, especially by cutting or removing part of it. Хоча така традиція і була 
заборонена законом, проте багато дівчат досі помирають: 

In Tanzania, the tradition was outlawed by the Nyerere government in 1968, but even after the penal code 
was re-enforced in 1998 traditional views still reign and many girls die … (The Citizen, 22.12.2009). 

Male circumcision також має довгу історію в деяких спільнотах Східної Африки. Male circumcision має 
велике значення, оскільки цей обряд не тільки означає перехід чоловіків до нового статусу, але також є 
причиною радості та гордості чоловіків. Обряд також  позначається іменником initiation, який має 
значення: the process of officially introducing someone into a club or group, or of introducing a young person 
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to adult life, often with a special ceremony. Багато пісень існує в культурі народів Східної Африки, 
присвячених цій важливій події в житті чоловіків. Наприклад, пісня народу Даувіда, Dawida, підкреслює, 
що значення цього обряду полягає в перетворенні в повноправного члена спільноти: 

You are now one of us 
Yes, one of us… (Akivago K. Oral Literature, р. 99). 
Пісня народу Кіпсіджіс, Kipsigis, підкреслює, що всім відомо, що  circumstation є дуже болючою 

операцією, проте саме цей біль поєднує покоління:  
Circumcission is painfull; But you can’t die, people of long ago did not die from it (Akivago K. Oral 

Literature, р. 100). 
Male circumstation є особливо актуальним сьогодні у зв’язку з останніми науковими дослідженнями, 

згідно яких male circumcision допомагає чоловікам захищатися від СНІДу: 
The World Health Organisation (WHO) recently advised that male circumcision may help reduce the risk of 

contracting sexually transmitted diseases and certain types of cancer e.g. kidney and cervical (The Citizen, 
22.12.2009). 

 Таким чином, обряд переходу PUBERTY набуває концептуального значення та особливого змістового 
наповнення у лінгвокультурному контексті Східної Африки. 

Концепт MARRIAGE, який передбачає створення сім’ї, є ключовим як для британської та 
американської культур, так і для культури народів Східної Африки. Шлюб у африканській філософії 
розглядається як ступінь соціального розвитку.  

А. А. Бігарі у своєму комплексному дослідженні сучасної англомовної сім’ї в контексті британської 
та американської лінгвокультур встановила, що  сучасна англомовна сім’я представлена вісьмома 
різновидами: нуклеарна сім’я, неотрадиційна сім’я, симетрична (егалітарна) сім’я, сім’я раніше 
розлучених, сім’я на вихідні, громадянський шлюб, одноосібна сім’я, союз гомосексуалістів [9]. 
Лінгвокультурний контекст Східної Африки розширює різновиди сім’ї та включає полігамну сім’ю, 
polygamous family  – the practice of having more than one wife at the same time:  

Akuku Danger is revered as a hero and an icon of the Luo cultural practices, not because he married many 
wives but because of how successfully he managed to bring up a very abnormally huge polygamous family (The 
EastStandard, 23.01.2010). 

Чоловікі, які мають велику кількість дружин, позначаються як the King of Polygamy. 
Хоча останні дослідження свідчать, що з поширенням освіти знижується кількість полігамних сімей, 

полігамна сім’я залишається у системі сімейних відношень. У системі сімейних відношень актуальною 
стає лексема co-wife, яка має значення in a polygamous marriage, another wife of a woman's husband: 

The co-wives praise him in turn as he savours the ugali and chicken which, they agree in chorus, is delicious  
(The EastStandard, 22.02.2010). 

Префікс co- позначає, що жінки вимушені співіснувати та ділити чоловіка та побут з декількома 
іншими жінками. Взаємини між декількома жінками характеризуються народним прислів’ям Two wives 
are like two pots of poison.  

У лінгвокультурному контексті Східної Африки актуалізується також така одиниця як bridewealth – 
payment made by a groom or his kin to the kin of the bride in order to ratify a marriage, яка не є актуальною 
для концептуальної системи MARRIAGE в лінгвокультурних контекстах США та Англії. Одиниця 
bridewealth відображає характер розрахунку за дружину, який може включати як гроші, так і подарунки 
(корів, кіз, одяг, цукор, пиво, мед, молоко, хліб та сіль) в обмін за майбутню працю та народження дітей. 
Лексична одиниця bridewealth стає визначальною одиницею, без якої ядерна одиниця концептуальної 
системи marriage у новому лінгвокультурному контексті втрачає основне значення:  – the formal union of 
a man and a woman, by which they become husband and wife, оскільки без сплати за дружину не може бути 
офіційного браку. Слід також відзначити, що ані освіта, ані урбаністичний спосіб життя не впливає на 
цю традицію, вона є актуальної і сьогодні. Наприклад, вірш сучасного поета:  

The bride, they said 
Had gone through school 

Primary, secondary university upwards: 
Three thousand shillings is not enough… 

( An Anthology of East African Poetry, р. 45) 
Синонімами іменнику bridewealth у сучасному англомовному дискурсі Східної  Африки виступають: 

dowry та brideprice. 
Akuku married a record 130 wives but divorced more than half of them and reclaimed his dowry (The 

EastStandard, 23.01.2010). 
Karua says her grandmother does not understand how a girl whose breasts are blooming should be 

‘struggling in school’, while she could fetch her parents some brideprice (The EastStandard, 04.01.2009). 
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Слід відзначити, що хоча оксфордський словник  визначає dowry як property or money brought by a 
bride to her husband on their marriage, у лінгвокультурному контексті Східної Африки dowry набуває 
значення сплати за дружину майбутнім чоловіком. 

Слід також відзначити, що brideprice може писатися роздільно або через дефіс: 
Itoms turns five this year. Yet, according to Samburu tradition, she is old enough to fetch bride-price for her 

father and become a wife to a man seven times her age (The Nation,  27.01. 2010).  
When their teenage daughter get pregnant, parents in the Mwanza region forcibly wed them, for a hefty bride 

price and to avoid shaming the family (The Citizen, 01.02. 2010) 
Дослідження також свідчить про зміни у вербальній інтерпретації концепту DEATH  у 

лінгвокультурному контексті Східної Африки. У процесі концептуальної інтеграції англійської мови в 
лінгвокультурному контексті Східної Африки спостерігається деевфемізація у вербальній інтерпретації 
смерті в англомовній картині світу народів Східної Африки. Коріння деевфемізації смерті полягає в 
етнокультурній свідомості народів Східної Африки. Смерть у лінгвокультурному контексті Східної Африки 
не має сильного емоційного та психологічного навантаження жаху. У фольклорі народів Східної Африки 
концептуалізується прагматичний підхід до розуміння смерті: визначене практичне значення смерті, 
причина смерті полягає в природі людини, проте смерть – це завжди сум.  Тема смерті представлена для 
обговорення зі шкільних років. Саме тому вербальна реалізація концепту DEATH має більш низький 
ступінь евфемізації, ніж у західному контексті.  

Наприклад, програмним є вірш A Taxi Drive on His Death, представлений у навчальному посібнику 
для молодших класів. Водій таксі розуміє, що його робота є дуже небезпечною, та він впевнений у тому, 
що одного дня він загине трагічною смертю, яку він у подробицях, застосовуючи пряму номінацію, 
описує у вірші: who pick up my bones, my blood under the metal.  

Thus I shall die; not that I care… 
They shall say, I know, who pick up my bones, 

"Poor chap, another victim to the ruthless machine". – 
Concealing my blood under the metal (Bukenya A. Oral Literature, 84). 

Результати дослідження особливостей вербалізації концептів, які пов’язані з життям людини та 
складають концептуальну систему RITES OF PASSAGE в англомовній картині світу народів Східної 
Африки свідчать про те, що вербалізація концептів має свої особливості у порівнянні з 
лінвгвокультурними контекстами західних країн.  

Перспективи дослідження полягають у необхідності подальшого дослідження англомовних просторів у 
зіставному, міжваріантному плані для подальшого розкриття лінгвістичного феномену полілінгвокультурної 
моделі мовної картини світу. 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Семенец О.Е. Социальный контекст и языковое развитие: [монографія]  / О. Е. Семенец – Київ: Вища 

школа, 1985. –  173 с.  
2. Skandera P. Drawing a Map of Africa: Idioms in Kenyan English: [монографія] /  P. Skandera – Tübingen: Narr, 

2003. – 225 p.  
3. Buregeya A. Aspects of the Vocabulary of Kenyan English: an Overview / A. Buregeya // Occasional Papers in 

Language and Linguistics / Editor Alfred Buregeya. – Kenya: University of Nairobi. – 2007– Volum 3. – Р. 1.  – 
32.  

4. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – 314 
с.  

5. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов – М: "Языки русской культуры", 
1997. – 824 с. 

6. Okere Th. "African Culture: The Past and the Present as Indivisible Whole" / Th.  Okere //  Identity and Change: 
Nigerian Philosophical Studies, Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 1996. – Р. 8-22.  

7. Ван Геннеп А. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов  / А. ван Геннеп; [пер. с фр. 
В. Ивановой, Л. В. Покровской]. –  М.: Восточная литература, 2002. – 198 с. 

8. Mburu J. N. Thematic Issues in African Philosophy [monograph] / J. N. Mburu – Nairobi: Acacia Publishers, 2003. 
– 107 p.  

9. Бігарі А. А. Дискурс сучасної англомовної сім’ї: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 
спец. 10.02.04 – "германські мови" / А. А. Бігарі. — Київ, 2006. — 20с. 

 

ДОВІДНИКИ 

Online Longman Dictionary of Contemporary English. – N.Y.:  Pearson Education, 2009. – Режим доступу 
до словника: http://www.ldoceonline.com/ 

Online Macmillan Dictionary. – N.Y.:  Macmillan Publishes Limited, 2009. – Режим доступу до словника: 
http://www.macmillandictionary.com 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillandictionary.com


О. Ю. Моісеєнко. Особливості концептуалізації RITES OF PASSAGE  
в англомовній картині світу народів Східної Африки 

 61 

The Online Compact Oxford English Dictionary of Current English. – Oxford:  Oxford University Press, 
2009. – Режим доступу до словника:  http://www.askoxford.com   

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

The Standard. – Newspaper –  http://www.eastandard.net/ 
The Citizen. – Newspaper –  http://www.thecitizen.co.tz/ 
The Nation. – Newspaper –   http://www.nation.co.ke/ 
An Anthology of East African Poetry / [edited by A. D. Amateshe] — Essex: Longman Group UK Limited, 

2003. — 127 c. 
Akivago K. Oral Literature. / K. Akivago, B. Odaga. – [18th  ed.] – Nairobi: East African Publishers Ltd, 

2004. – 134 p. 
Ngugi wa Th. I Will Marry When I Want / Ngugi wa Thiong’o, Ngugi wa Mirii. – [12 th  ed.] – Nairobi: East 

African Publishers Ltd, 2005. – 122 p. 
Bukenya A. Oral Literature / A. Bukenya, M. Wa-Gachanja – Nairobi: Longhorn Publishers (K) Ltd, 2007. 

— 127 c. 
 
Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2010 р. 

Моисеенко Е. Ю.  Особенности концептуализации  RITES OF PASSAGE  
в англоязычной картине мира народов Восточной Африки. 

Статья посвящена исследованию особенностей концептуализации RITES OF PASSAGE в англоязычной 
картине мира народов Восточной Африки и особенностей вербализации концептов, которые 

составляют концептуальную систему RITES OF PASSAGE в лингвокультурном контексте Восточной 
Африки. 

Moiseyenko  O. Yu. The Peculiarities of Conceptualization of  RITES OF PASSAGE  
in the English Language Picture of the World of the Peoples of East Africa. 

The paper considers the peculiarities of the conceptualization of RITES OF PASSAGE in the English language 
picture of the world of the peoples of East Africa and the peculiarities of verbalization of the concepts of the 

conceptual system of  RITES OF PASSAGE in the linguocultural context of East Africa. 
 

http://www.askoxford.com
http://www.eastandard.net/
http://www.thecitizen.co.tz/
http://www.nation.co.ke/


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки 
 

© Нагорна О. О., 2010 
62 

УДК 81'253+81’373,7+811.111(045) 
О. О. Нагорна, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Хмельницький університет управління та права) 

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПРИНЦИП ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
З БРИТАНСЬКИМ ЕТНОКУЛЬТУРНИМ СЕМАНТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ 

У статті здійснюється спроба проаналізувати фразеологізми з британським етнокультурним 
семантичним компонентом в перекладацькому аспекті з метою визначення типів і мотивування 

трансформацій, які зазнають такі фразеологізми при їх перекладі на українську мову. Було встановлено, 
що у більшості випадків ФО з ЕКСК при перекладі зберігають свій прагматичний потенціал, 

підлягають повній трансформації за допомогою таких прийомів, як компенсація, описовий переклад, 
пошук аналогу, компресія тощо, що пояснюється складністю змістової організації ФО з британським 

ЕКСК. 

У сучасних умовах інтеграції культур виникає потреба активізації міжкультурного діалогу націй. 
Особливості мовного втілення менталітету нації стають об’єктом  численних розвідок, зокрема особливо 
актуальним на сьогодні стає вивчення етнічної ментальності як категорії перекладознавства.  

Загальновідомо, що фразеологізми (ФО) як знаки вторинної номінації є важливим засобом відбиття 
етнічної ментальності. Відтак, дослідження фразеологізмів в перекладацькому аспекті є важливою 
науковою проблемою, яка досліджувалась багатьма науковцями (Н. Д. Арутюнова, Л. С. Бархударов, 
О. В. Бурда-Лассен, Е. М. Верещагін,  В. С. Виноградов, С. Влахов, Р. П. Зорівчак, В. І. Карабан, Ю. Н. 
Караулов, В. Г. Костомаров, Л. К. Латишев, І. Ю. Марковіна, В. А. Маслова, Я. І. Рецкер, Ю. О. Сорокін, 
В. Н. Телія, Т.А. Фесенко, О. Д. Швейцер, H. Basil, J. C. Catford, M. Crick, M. Larson, A. Neubert, K. Reiss, M. 
Snell-Hornby та інші). Проте переклад фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним 
компонентом (ЕКСК) на українську мову, тобто їх перехід в український культурний когнітивний простір 
не був об’єктом окремого дослідження. 

Метою статті є аналіз фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом у 
перекладацькому аспекті з метою визначення типів і мотивування трансформацій, які зазнають такі 
фразеологізми при їх перекладі на українську мову. 

Переклад ФО з ЕКСК є надскладним завданням, оскільки реципіент повинен не лише розуміти, яким 
чином знання мовця, його бачення ситуації впливає на виконання ФО з ЕКСК їх знакової функції, але й 
відтворити мовою перекладу,  яке саме знання про світ уходить до семантичного простору ФО. 

Основні проблеми, що виникають в процесі передачі змісту ФО з британським ЕКСК на українську 
мову, пов'язані з певними відмінностями між мовою оригіналу та мовою перекладу, зокрема, різна 
диференціація значень слів; відсутність інформації про певні події в мові оригіналу;  різні соціальні та 
політичні реалії; культурні особливості; особливості навколишнього середовища тощо.  

В. В. Красних зазначає, що переклад може вважатися адекватним, якщо впливає на ті самі когнітивні 
структури, на ті самі ділянки когнітивного простору, що і оригінал [3: 33], відтак найважливіше передати 
сенс і відобразити образність ФО, тобто зберегти його комунікативно-прагматичний потенціал [4: 30]. 

Б. Т. Кашароков, маючи значний досвід у перекладацькій діяльності, стверджує, що при перекладі ФО 
слід спиратися на чотири типи припущень:  

1) лігвістичний, який залежить від знання перекладачем мови оригіналу. У цьому випадку дуже 
важливе знання не лише лінгвістичних, але лінгвокраїнознавчих реалій, пов'язаних з історією, 
традиціями і звичаями, володіння засобами образності;  

2) когнітивний, залежний від фонових знань перекладача, знання їм предмету, тематики тощо. Тут є 
важливим відбір мовних засобів для повноти і доступності розуміння тексту;  

3) ситуативний, що залежить від усвідомлення перекладачем ситуації (контексту), яка часто не 
містить потрібного ключового слова; 

 4) прагматичний, що залежить від суб'єктивних знань [2: 206-207].  
Цей перелік мовних припущень певною мірою дозволяє вирішувати проблеми відтворення мовою 

перекладу значення ФО з ЕКСК в контексті міжкультурної комунікації. 
Проаналізувавши фактичний матеріал, виокремлюємо типи трансформацій, які притаманні ФО з 

британським ЕКСК при їх перекладі на українську мову.  
1. Часткові трансформації, яких зазнають ФО з ЕКСК при перекладі. Переклад на основі часткових 

фразеологічних еквівалентів припускає, що в мові-рецепторі можливі деякі розбіжності з мовою-
джерелом. До цієї групи відносяться фразеологізми, які в мові оригіналу та мові перекладу співпадають 
за значенням, стилістичному забарвленню і близькі за образністю, але розходяться за лексичним 
складом. Як правило, в таких випадках застосовується переклад із додаванням та опусканням слів, 
використанням приблизної відповідності тощо. Наприклад:  

pleased as Punch – дуже веселий, задоволений 
Parliamentary language – ввічлива мова 
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Queen’s weather – сонячна погода 
Queen’s omnibus – арестанський фургон 
Queen’s beam – мірило, критерій 
Scarborough warning – покарання без попередження. 
2. Повна трансформація, якої зазнають переважна кількість ФО з ЕКСК (80%). Такі ФО співпадають з 

українськими ФО за значенням, стилістичному забарвленню, проте повністю різняться за лексичним 
складом. 

На нашу думку, часто образність подібних англійських ФО при перекладі втрачається, оскільки 
відбувається цілісне переосмислення їх значення. 

below the salt – нижчий за соціальним положенням, звичайний 
born within the sound of Bow Bells – народитись у Лондоні 
break one’s shins against Covent Garden rails – заразитися венеричною хворобою  
British warm – коротка тепла шинель  
dance the Tyburn jig – бути повішаним, бути покаранним 
English summer game – крикет. 
Переклад ФО з ЕКСК можливий різними способами: прийом компенсації, описовий переклад, пошук 

аналогу, компресія. У випадках мовної недостатності за відсутності комунікативно-функціонального 
еквіваленту для вираження того або іншого поняття долаються за допомогою компенсації. 

Компенсацією називається такий спосіб перекладу, при якому елементи змісту оригіналу, що були 
втрачені при перекладі, передаються в тексті якимось іншим чином для компенсації семантичної втрати. 
Іншими словами, це заміна непереданого елементу оригіналу аналогічним або яким-небудь іншим 
елементом, що компенсує втрату інформації і здатний справити подібну дію на читача [1]. За допомогою 
прийому компенсації ФО Take a hair of the dog that bit you (похмелитися, букв.: візьми волосину собаки, 
яка вкусила тебе) можна перекласти достатньо образно. Необхідні знання про давнє повір’я, згідно з 
яким кілька волосинок собаки, яка вкусила людину, можуть запобігти зараженню, якщо їх прикласти до 
рани [6]. При перекладі транслюється не лише ФО, але й  її комунікативно-прагматична функція. 

В англійському фразеологізмі carry coals to Newcastle (робити марну справу) на основі прямого 
значення словосполучення, що передбачає знання того, що саме Ньюкасл був першим 
вугільновидобувним центром у Британії [7: 47], міститься перенесене значення "везти щось туди, де 
цього і так багато". Фразеологізм передає негативне відношення до позначуваного, має розмовний 
характер та чітко виражену національну приналежність (Newcastle). Еквівалентна відповідність в мові 
перекладу повинна обов'язково відтворювати перенесений сенс цього фразеологізму, виражати те ж 
емоційне відношення і мати подібну стилістичну характеристику. 

Збереження прямого значення фразеологізму важливе для збереження образності. Тому в разі потреби 
перенесений сенс може бути відтворений у перекладі за допомогою іншого образу, проте інколи 
доводиться використовувати і однопланову відповідність, позбавлену образності, щоб зберегти головний 
компонент значення.  

Відтворення етнокультурного семантичного компоненту ФО зберігає національний колорит оригіналу, 
але іноді це може затемнювати перенесений сенс і перешкоджати досягненню еквівалентності, оскільки 
рецептор перекладу може не володіти фоновими знаннями рецептора оригіналу (у цьому випадку не 
знати, що Ньюкасл був першим вугільновидобувним центром у Британії). 

Істотний вплив етнокультурного семантичного компоненту ФО на вибір перекладацької відповідності 
виявляється в тому, що з кількості відповідностей виключаються одиниці мови перекладу, що володіють 
подібним компонентом значення. Адже текст перекладу приписується іншомовному джерелу, і поява в 
перекладі національно забарвлених фразеологізмів зазвичай виявляється недоречною, примушуючи, 
іноземця говорити про таку ангійську реалію, як Ньюкасл, або вигукувати Gordon Bennett!, припускаючи, 
що його співрозмовникам відомо про що йдеться.  

Розглянемо приклад із застосуванням описового перекладу. Такий тип підходу вимагає відтворення 
особливих глибинних знань, які стануть "ключем" для інтерпретації ФО. Приміром, для передачі змісту 
ФО Twist the lion’s tail (виступати з нападками на Англію) необхідно знати, що британський лев (the 
British lion) є символом Британії, який відтворюється у значенні ФО twist  
the lion’s tail [5: 170].  

Відтак, для перекладу таких ФО з ЕКСК використовується також описовий прийом: "Town and Gown" 
battles (суперечки між студентами та місцевими жителями, мітинги, забастовки студентів),  thin red line 
(невелика група відчайдушних людей, які захищають місцевість чи принципи, не поступаючись своїми 
позиціями), the curate’s egg (щось погане, але одночасно і те, що має якісь позитивні риси), sponging 
house (місце попереднього ув’язнення для боржників). 

Проте, інколи доречніше перекласти ФО з британським ЕКСК шляхом підбору аналогічного 
українського фразеологізму з подібним значенням та образністю, проте побудований на іншій словесно-
образній основі, приміром,  Head or tails? (Орел чи решка?), good wine needs no bush (гарний товар сам 
себе хвалить), (as) bold as an Essex lion  (cпокійний як теля), raining cats and dogs (дощ ллє як із відра), Go 
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to Halifax! (йди до бісу!). Нерідко схожі за значенням, але різні за формою фразеологізми в різних мовах 
мають різне емоційно-асоціативне забарвлення і не завжди взаємозамінні.  

Інший прийом, який застосовується для перекладу ФО з ЕКСК це – компресія, тобто більш 
компактне викладення думок завдяки випущенню зайвих елементів та позамовного контексту. 
Наприклад, according to Hoyle (точно, правильно), Beau Brummel (денді),  furry thing (кролик). 

Таким чином, у рамках дослідження встановлюється, що ФО з британським ЕКСК не підлягають 
буквальному перекладу, оскільки вони безпосередньо пов’язані з етнокультурно специфічним 
фрагментом життєвого світу британців. 

Порівняно нечисленними виявляються випадки, коли дослідженому фразеологізму відповідає 
український аналог. Це цілком природно, оскільки  у словникових системах двох мов існує обмежена 
кількість таких аналогів. Малочисленними є випадки перекладу етномаркованих ФО з частковими 
змінами.  

У більшості випадків ФО з ЕКСК при перекладі зазнають прагматичної адаптації, підлягають повній 
трансформації за допомогою таких прийомів, як компенсація, описовий переклад тощо, що пояснюється 
складністю змістової організації ФО з британським ЕКСК. 

Підбираючи достатньо експресивні еквіваленти до етномаркованих ФО, нейтралізується 
лінгвоетнічний бар'єр, що надає носіям мови оригіналу та мови перекладу рівні можливості сприйняття 
та інтерпретації повідомлення.  
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Нагорная О. О. Коммуникативно-прагматический принцип перевода фразеологизмов с британским 
этнокультурным семантическим компонентом. 

В статье осуществляется попытка проанализировать фразеологизмы с британским этнокультурным 
семантическим компонентом в переводческом аспекте с целью определения типов и мотивирования 
трансформаций, которым подвергаются такие фразеологизмы при их переводе на украинский язык. 

Было установлено, что в большинстве случаев ФЕ с ЭКСК при переводе сохраняют свой 
прагматический потенциал, подлежат полной трансформации с помощью таких приёмов, как 

компенсация, описательный перевод, поиск аналога, компрессия и тому подобное, что объясняется 
сложностью смысловой организации ФЕ с британским ЭКСК. 

 Nahorna O. O. Communicative-Pragmatic Principle of Translation of Phraseological Units with the British 
Ethnocultural Semantic Component. 

An attempt to analyse phraseological units with the British ethnocultural semantic component in the translation 
aspect with the purpose to determine types and reason of transformations which these phraseological units 

undergo in the process of their translation into Ukrainian language is carried out in the article. It was set that in 
most cases phraseological units with the British ethnocultural semantic component in the process of translation 

preserve their pragmatic potential, they subject complete transformation by such methods, as compensation, 
descriptive translation, analogue search, compression and others, what is explained by the complexity of the 

semantic organization of phraseological units with the British ethnocultural semantic component.  

http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008/Philologia/36184.doc.htm
http://users.tinyonline.co.uk/gswithenbank/sayindex.htm
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ПОЕТИКА ЗМІНЕНИХ СТАНІВ СВІДОМОСТІ: ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Дослідження присвячене вивченню змінених станів свідомості в художньому тексті, в якому вони 
експлікуються в сукупності вербальних і персонажних образів. Зазначене художнє явище аналізується з 
позицій лінгвопсихології. У статті розглядаються проблеми онтологічного й гносеологічного статусів 
змінених станів свідомості, пропонується методика їх аналізу в художньому тексті, виокремлюються 

засоби їх вербального втілення в художній семантиці.  

 
Наша нормальна свідомість, раціональна свідомість,  

як ми її називаємо, − це не більше, ніж один особливий тип свідомості, 
водночас скрізь навколо неї, відокремлені від неї тонкою перепоною,  

лежать потенційні, зовсім інші форми свідомості. 
(У. Джеймс) 

Одним з пріоритетних напрямів сучасних досліджень художньої семантики є висвітлення когнітивних 
процесів, які лежать в основі формування та інтерпретації художнього тексту [1: 19]. Вивчення 
концептуальних структур − концептів, архетипів і базових опозицій − уможливлює розкриття 
прихованих смислів художнього тексту, вбудованої програми його інтерпретації, встановлення 
механізму його емоційного впливу на читача. Незважаючи на значну кількість ґрунтовних праць, 
присвячених аналізу текстових концептів [2; 3], інтерес до таких глибинних структур художньої 
семантики не вщухає, оскільки розкриваються нові сторони їх функціонування в образній системі 
художнього тексту. Таким чином, актуальність цієї статті визначається загальною спрямованістю 
сучасних філологічних студій на пошук нових інтерпретативних технік, встановлення концептуальної 
будови художнього тексту, виявлення специфіки тих знань про світ, які зумовлюють функціональну 
значущість окремих текстових одиниць.  

Предметом нашого вивчення є змінені стани свідомості (далі ЗСС) як частина образного простору 
художнього тексту, втілена в сукупності словесних і персонажних образів. Мета цього дослідження 
полягає у встановленні специфіки втілення ЗСС в образній системі художнього тексту. Зазначена мета 
передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити онтологічний та гносеологічний статуси ЗСС; 
2) надати дефініцію ЗСС як текстового явища; 3) запропонувати методику аналізу текстових когнітивних 
моделей такого типу; 4) встановити мовні схеми втілення ЗСС в художньому тексті.  

Зацікавленість у вивченні ЗСС пояснюється декількома факторами, пов’язаними насамперед з 
необхідністю встановлення онтологічного та гносеологічного статусів цього явища. Визначаючи 
гносеологічний статус ЗСС, слід згадати, що художній текст передбачає наявність трьох антропоцентрів: 
автор, персонаж, читач, що надає можливість висвітлення ЗСС у трьох ракурсах. По-перше, ЗСС можуть 
розглядатися як одна зі сторін вивчення психологічного портрету автора тексту, оскільки акт творчості 
супроводжується такими станами [4: 11; 5: 36-46]. По-друге, ЗСС є частиною образної системи 
художнього тексту. Зрештою, сам художній текст може слугувати засобом, який спричиняє ЗСС [6: 411-
430]. У межах нашого дослідження ЗСС аналізуються як явище образної системи тексту, зокрема, 
розглядаються семантико-когнітивні засоби їх втілення в системі вербальних і персонажних образів. 

Встановлення онтологічного статусу ЗСС пов’язане з необхідністю пошуку інтерпретативних технік, 
побудованих на основі емпіричних даних, а не на суб’єктивній оцінці дослідника. Відразу ж варто 
зауважити, що складність аналізу ЗСС полягає в тому, що підходи до їх визначення є культурно 
детермінованими. Так, у західній культурі вони традиційно сприймаються як відхилення від норми. 
Водночас, у східній традиції є прийнятним використання технік, які стимулюють ЗСС, наприклад йоги 
[5: 3-4]. Отже, дослідник повинен брати до уваги такі міжкультурні відмінності з метою запобігання 
помилковій інтерпретації мовних даних.  

Окрім того, ЗСС, як одиниця концептуальної картини світу, відрізняється від інших концептуальних 
структур, здебільшого виражених одним іменем, що відносить його до альтернативного класу 
концептуальних моделей, які існують у вигляді парабол (тобто згорнутих історій) (див. M. Turner [7]). 
Концептуальні моделі такого типу не можуть вивчатися за допомогою методик, які були розроблені для 
концептів і базових опозицій, представлених одним іменем. Традиційно побудова схеми аналізу 
текстових концептів і базових опозицій відбувається таким чином: проведення компонентного аналізу 
лексем на їх позначення в мові, накладання отриманої семантичної мережі на текст з метою 
виокремлення засобів втілення таких концептуальних моделей у художньому тексті [8: 55-64]. Вивчення 
ж ЗСС потребує особливого підходу, оскільки компонентний аналіз лексем на позначення цього явища 
(наприклад, в англійській мові altered, states, consciousness) не є ефективним для виділення показників 
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ЗСС у художньому тексті. Вирішення цієї проблеми полягає насамперед у залученні здобутків інших 
гуманітарних дисциплін, зокрема філософії та психології. Так, виділення фрагментів, що містять описи 
ЗСС, відбувається на основі ідентифікації чинників ЗСС і симптомів, які супроводжують ці стани. Пошук 
таких ідентифікаторів базується на даних психології [5], лінгвістики змінених станів [9], когнітивної 
поетики [6: 411-430]. На другому етапі шляхом контекстуально-інтерпретаційного аналізу проводиться 
виокремлення засобів вербального втілення ЗСС в образній системі художнього тексту. Наступний 
рівень аналізу ЗСС передбачає звернення до персонажної системи, що, у свою чергу, пов’язано з 
необхідністю перегляду ролі системи персонажних образів у лінгвістичних дослідженнях художнього 
тексту.  

Традиційно образ персонажа пов’язувався насамперед з літературознавчими студіями та або ж 
повністю виключався з лінгвістичного аналізу тексту, або ж відігравав другорядну роль. Такий підхід 
має своє коріння в структуралістських дослідженнях художнього тексту [10] та формальній школі 
літературознавства [11], в межах яких персонаж розглядався як такий, що позбавляється психологічних 
рис і повністю розчиняється в тексті. Звернення до концептуальної будови художнього тексту й 
виділення його антропоморфних рис зумовило виникнення "комбінованого" підходу, який враховує два 
рівні – психологічний та текстовий [12: 257]. Таким чином, у межах нашого дослідження персонаж 
розглядається як віртуальна мовна особистість, певний психологічний тип і частина образної системи 
художнього тексту, в якій автор художнього твору втілює своє уявлення про виникнення та розвиток 
ЗСС.  

Визначивши основні проблеми, пов’язані з онтологією та гносеологією ЗСС, перейдемо до 
безпосереднього аналізу засобів втілення таких станів у художній семантиці. У найбільш широкому 
розумінні ЗСС трактуються як нетривалі психосоматичні відхилення, які виникають у психічно здорових 
людей у результаті впливу психотропних засобів, стресу, медитації, сну, творчого акту, тощо [5: 3-5; 9: 
27]. У аспекті їх вивчення як частини образної системи художнього тексту ми визначаємо ЗСС як 
художнє втілення таких альтернативних форм свідомості в сукупності вербальних і персонажних образів.  

Наведемо приклад художнього відображення ЗСС в романі Ф. М. Достоєвського "Преступление и 
наказание":  

Впрочем, на этот раз страх встречи со своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на 
улицу. "На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! — подумал он со 
странною улыбкой. − Гм… да… всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от 
одной трусости… это уж аксиома… Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового 
собственного слова они всего больше боятся… А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не 
делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот 
последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая … о царе Горохе. Ну зачем я 
теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам 
себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!" (Ф. Достоевский. "Преступление и наказание") 

У наведеному уривку причиною виникнення ЗСС є внутрішній конфлікт, породжений роздвоєнням 
особистості головного персонажа. Саме тому формою втілення ЗСС у наведеному фрагменті є 
аутодіалог. Частина Я-особистості головного героя прагне подолання усталених моральних норм, у той 
час як інша частина його Я застерігає від такого вчинку. Внутрішнє емоційне напруження Раскольнікова 
є настільки сильним, що спричиняє зміни в перебігу психічних процесів. Останнє виявляється в 
порушенні концентрації уваги, пам’яті, здатності до перевірки реальності, а також у розмиванні кордонів 
між причиною та наслідком. У такому стані можливими є співіснування протилежних ставлень до одного 
об’єкту [5: 6]. Внутрішнє сум’яття втілюється шляхом використання риторичних запитань, накладання 
образів і різнопланових асоціацій, порушення логічного зв’язку між фразами. Використання 
синтаксичної фігури умовчання сприяє створенню ефекту плутаності думок, розгубленості персонажа. 
Форма викладу наближається до потоку свідомості.  

Ще одним симптомом ЗСС є порушення відчуття часу, тобто прискорення чи уповільнення його 
сприйняття, внаслідок чого людина почувається дезорієнтованою [5: 6]. Такі симптоми можуть 
знаходити своє відображення в художньому тексті за допомогою зміни ритму розповіді. Саме ритмічна 
організація тексту відіграє визначальну роль у зображенні ЗСС у наступному фрагменті з роману В. 
Голдінга "Lord of the Flies": 

Ralph said nothing more, but waited while the procession came nearer. The chant was audible but at that 
distance still wordless. <…> The gutted carcass of a pig swung from the stake, swinging heavily as the twins 
toiled over the uneven ground. The pigs head hung down with gaping neck and seemed to search for something 
on the ground. At last the words of the chant floated up to them, across the bowl of blackened wood and ashes 
"Kill the pig. Cut her throat. Spill her blood." (W. Golding Lord of the Flies) 

Монотонний ритм, який відображає емоційний стан персонажів, створюється на основі аудитивних 
образів, які виникають внаслідок використання слів chant (монотонний спів), audible (чутний), а також 
передається за допомогою зображення руху процесії: swung, swinging (гойдатися). Максимальне 
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прискорення ритму на фонетичному рівні досягається вживанням слів, які містять короткі голосні /Ι/, /Λ/ 
(Kill the pig. Cut her throat. Spill her blood). На рівні синтаксису цьому сприяють короткі наказові речення. 
Таким чином, саме збивання ритму (його прискорення та уповільнення) є засобом втілення ЗСС 
персонажів. 

Аналіз художнього тексту уможливлює виділення стадій ЗСС. Розглянемо етапи розвитку такого 
стану на прикладі роману І. Стоуна Lust for Life. Аналіз цього твору дозволяє виокремити три основні 
етапи ЗСС, спричиненими творчим актом (створення картини): 1) свідоме намагання митця увійти в ЗСС; 
2) переживання ним такого стану; 3) вихід зі ЗСС, що завершується поверненням до нормального стану 
свідомості або ж виникненням патологічного хворобливого стану. Перший етап можна проілюструвати 
на основі такого прикладу: 

Vincent knew that to attain the high yellow note which dominated his Arleasian canvases he had to be on 
edge, strung up, throbbingly excited, passionately sensitive, his nerves rasped raw. If he allowed himself to get 
into that state, he could paint again as brilliantly as he had before. But the road led to destruction (I. Stone Lust 
for Life). 

Намагання художника отримати ідеальний колір (to attain the high yellow note) пов’язане з 
досягненням крайнього вияву почуттів. Семантичне напруження є результатом використання прийому 
градації (on edge, strung up, throbbingly excited, passionately sensitive, his nerves rasped raw). У цьому ж 
уривку міститься й попередження про небезпеку ЗСС, що можуть спричиняти руйнацію особистості.  

У наступному фрагменті представлено ЗСС як стимул творчості: 
His powers came back; his sense of the universal rhythm of nature, his ability to smash off a large canvas in 

a few hours and flood it with glaring, brilliant sunshine. Each day saw a new picture created; each day saw a 
rise in his emotional gauge. He painted thirty seven canvases without a pause (I. Stone Lust for Life). 

У момент творчого піднесення, що супроводжується ЗСС, художник відчуває надзвичайну наснагу. 
Зниження свідомого контролю стає причиною спалаху більш інтенсивних, ніж у нормальному стані, 
емоцій [5: 6]. Митець здатний творити дива, з кожнем днем досягаючи все більшого. Сила впливу картин 
персонажа підкреслюється за допомогою метафори flood it with glaring, brilliant sunshine. Семантичне 
напруження досягається шляхом використання паралельних безсполучникових конструкцій. Незвична 
енергійність художника втілюється за допомогою мовних одиниць smash off, flood, rise, які містять семи 
violently, noisily, large number of something, increase, пов’язані з відхиленням від норми.  

Водночас, стан ЗСС не може бути довготривалим, оскільки спричиняє фізичне й емоційне 
виснаження. Наприклад: 

One morning he awoke feeling lethargic. He could not work. He sat on a chair. He stared at a wall. He 
hardly moved all through the day. The voices came back to his ears and told him queer, queer tales  
(I. Show Lust for Life). 

У наведенемо прикладі спостерігаємо деструктивні наслідки ЗСС. Відбувається редукція емоційної 
активності [5: 6], що втілюється шляхом вживання дієслів, які позначають відсутність здатності до дії, 
сповільнену реакцію (could not, stared, hardly moved). Прикметник lethargic, який містить семи no energy, 
no interest (відсутність енергії, відсутність інтересу), передає знижений рівень емоційності. Змінюється й 
ритмічна побудова фрагменту: уповільнення темпу пов’язане з використанням паралельних 
синтаксичних конструкцій.  

Отже, змінені стани свідомості як частина образної системи художнього тексту є художнім втіленням 
альтернативних форм свідомості в сукупності вербальних і персонажних образів. Основним засобом 
втілення ЗСС є зміна звичного ритму сприйняття персонажем дійсності. Уповільнення чи прискорення 
такого ритму відображується шляхом експресивності синтаксичної організації художнього тексту 
(використання паралельних і безсполучникових конструкцій, тощо), а також семантики мовних одиниць.  

Перспективою дослідження в обраному напрямі є виокремлення особливостей втілення ЗСС у різних 
літературних жанрах, а також аналіз ЗСС на концептуальному рівні художнього тексту. 
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Присяжнюк Л. Ф. Поэтика изменённых состояний сознания: лингвопсихологический аспект. 

Исследование посвящено изучению изменённых состояний сознания в художественном тексте, в 
котором он эксплицируется в совокупности вербальных и персонажных образов. Данное 

художественное явление анализируется с позиций лингвопсихологии. В статье рассматриваются 
проблемы онтологического и гносеологического статусов изменённых состояний сознания, 

предлагается методика их анализа в художественном тексте, выделяются средства их вербального 
воплощения в художественной семантике.  

Prysiazhniuk L. F. Poetics of Altered States of Consciousness: a Linguistic and Psychological Aspect. 

The research focuses on the phenomenon of altered states of consciousness in fiction where it is represented in 
the system of verbal and personage images. The given phenomenon is viewed from the perspective of linguistic 

psychology. The article deals with the problems of ontological and gnosiological aspects of altered states of 
consciousness. The author of the article suggests a method for analysis of this textual phenomenon, elicits the 

verbal means of its representation in fiction.  
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КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИКИ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ 

У статті розглядаються когнітивні механізми формування семантики однослівних ідіом англійської 
мови. Виокремлено та проаналізовано такі види когнітивних механізмів як метафора, метонімія, 

синекдоха, металепсис, метафтонімія, гіпербола та літота. Визначено природу цих механізмів та їх 
типові когнітивні моделі. Розглянуто проблему їх визначення і розмежування та окреслено шляхи її 

вирішення. 

Діяльнісний підхід до мови у сучасній лінгвістиці визначається необхідністю дослідження 
функціонально-прагматичних характеристик її одиниць. Найголовнішою функціональною ознакою ідіом, 
що зумовлює та пояснює їх існування, є експресивність [1: 49-54], яка, у свою чергу, виникає завдяки 
образності. Метою дослідження є вивчення когнітивних механізмів формування експресивності 
однослівних ідіом (далі ОІ), яка визначає їх прагматичний потенціал. Об’єктом дослідження є ОІ 
англійської мови, а предметом – когнітивні механізми породження їх семантики. ОІ розглядається нами 
як продукт креативної рефлексивно-номінативної діяльності носіїв мови, спрямованої на посилення 
регулятивного потенціалу мовного знака шляхом вторинної номінації. Їй властиві такі риси як 
структурно-семантична цільнооформленість, узуальна стійкість, ідіоматичність, експресивність, 
образність та здатність до емотивно-оцінної кваліфікації позначуваного [1: 54]. 

ОІ, як одиниці вторинної номінації, утворюються у результаті складного семантичного перетворення 
одиниць первинної номінації, в основі якого лежать процеси транспозиції значення, відомі як метафора, 
метонімія, синекдоха, гіпербола, літота та семантичні процеси звуження, розширення, елевації й 
деградації значення. Серед усіх можливих шляхів транспозиції значення у процесі утворення і 
сприйняття ОІ домінуючими є метафоризація та метонімізація. Вони обумовлені здатністю свідомості 
людини до сприйняття та відображення явищ, предметів тощо за допомогою інших явищ або їх 
складових. Якщо алегоричність метафори полягає в ототожненні об'єктів, явищ, понять за їх подібністю, 
то алегоричність метонімії базується на зв'язку (співпричетності) речей (об'єктів, явищ, понять). 
Метонімія є результатом позначення однієї речі через іншу, що асоціюється з нею по суміжності [2: 173]. 

Метафоричний стиль мислення спирається на вільні асоціації, переноси і на довільне комбінування 
психологічних понять, про що свідчать наочні образи та інтуїтивні уявлення про відношення між цими 
поняттями [3]. Терміни "вільні асоціації" та "довільне комбінування психологічних понять" не слід 
розуміти буквально, оскільки зв'язок між сутностями у процесі створення вторинної номінації, на наш 
погляд, не характеризується абсолютною довільністю. Те, що асоціації не є вільними, доводить той факт, 
що у процесі вторинної номінації суб’єкт (свідомо або підсвідомо) обирає саме ті предмети, явища і 
властивості, що мають риси, які певним чином пов’язані (асоціюються) з позначуваним у конкретному 
лінгвокультурному середовищі. Сам термін "асоціація" несе в собі сему "зв'язок між сутностями", який 
утворюється на основі досвіду. На цей факт, ще у першій половині ХХ сторіччя звернув увагу 
І. Є. Анічков: "<…> людина може бачити за допомогою зору будь-який предмет або будь-яку ознаку 
такого предмета, може подумки сприймати будь-яке явище, наприклад, помилку, зміну тощо, але не 
може бачити чи сприймати будь-що, наприклад, не може побачити звук, смак, запах, час або побажання" 
[4: 110-111]. Асоціативна співвіднесеність за подібністю містить суб'єктивний фактор сприйняття 
дійсності, і, отже, для адекватної розшифровки закодованого значення ознаки необхідно володіти 
попередніми фоновими знаннями щодо сформованих у певному колективі предметно-практичних 
зв'язків [5]: Romeo – an ardent male lover (велелюбний, палкий, пристрасний чоловік) [6].  

Незважаючи на недовільний характер зв’язку між сутностями, що порівнюються, метафора, по 
відношенню до метонімії, відзначається більшою суб’єктивністю, адже "площина перетину допоміжного 
і загального суб’єктів є лише уявно і досить умовно виокремленою частиною цих двох понять" [7: 17]. 
Наприклад, сема "боягузтво", що поєднує поняття "людина" та "курча" в однослівній ідіомі chicken, не є 
складовою жодного з цих понять. В основі метафоричної суб’єктивності лежить процес гіпостазування – 
наділення самостійним буттям певного абстрактного поняття, ознаки, ідеї тощо. Отже, в процесі 
метафоричної номінації суб’єкт дискурсу обирає спільну ознаку, яка вважається об’єктивною, 
конвенціонально закріпленою у певному мовному колективі внаслідок висновків (хибних або вірних), 
спостережень, міфології тощо. 

Метонімічне мислення є ірраціональним за своїм характером. Можливо, воно є ще більш 
ірраціональним, ніж метафоричне, оскільки останнє людина може усвідомлювати та навіть 
раціоналізувати в модусі "подібності". Метонімічне мислення діє в неусвідомлюваному режимі та 
досить важко піддається осмисленню [2: 174-175]. 
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Метафорична номінація пов’язана з порівнянням, оскільки в її основі лежить згорнуте порівняння. 
Слід зазначити, що зв'язок між метафорою та порівнянням можна охарактеризувати лише як 
дериваційний, оскільки визначення метафори як скороченого, редукованого порівняння призводить до 
хибного ототожнення семантики метафори та порівняння [7: 51-53]. При зіставленні наступних речень 
спостерігається процес перетворення, згортання порівняння у метафору: He is as small as a shrimp (малий 
як креветка)→He is a shrimp. ОІ shrimp (крихітка; нікчема) завдяки образності самостійно реалізує семи 
"розмір/незначущість" і не потребує уточнення за допомогою порівняльного звороту as small as. 

В основі метафоричної номінації лежить принцип (або модус фіктивності), зміст якого можна 
виразити у вигляді "як нібито". Модус фіктивності уможливлює уподібнення логічно і онтологічно 
несхожих сутностей: без припущення, що Х є таким, як нібито він був Y-ом, процес метафоризації стає 
неможливим. "Модус фіктивності є "присудком" метафори: розгадка метафори – це розуміння того, що її 
"буквальне" значення пропонується сприймати "фіктивно". Отже, модус фіктивності – це основний нерв 
метафори як процесу і результату" [8: 137]. 

Незважаючи на близькість значення метафори й порівняння, їх семантика не є тотожною оскільки: 1) 
за своїм змістом, у більшості випадків, метафора багатша за порівняння: у порівнянні Greg is as 
clever/sly/cunning as a fox реалізується лише один параметр, у той час як у метафорі Greg is an old fox – 
реалізовані всі три порівняння; 2) порівняння й метафора розмежовуються за смисловими процедурами 
формування їх значення: She is as quiet as a mouse (уподібнення), she is a mouse (ототожнення) [7: 52-53]. 

Слід зазначити, метафоричні переноси підпорядковуються досить чіткій закономірності й завжди 
здійснюються у чітко визначених напрямках, серед яких виокремлюються такі типи взаємодії 
концептуальних сфер: ПРЕДМЕТ→ПРЕДМЕТ; ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА; ПРЕДМЕТ→АБСТРАКТНЕ 
ПОНЯТТЯ; ТВАРИНА→ЛЮДИНА; РОСЛИНА→ЛЮДИНА; ЛЮДИНА→ЛЮДИНА тощо. 

В основі найчисленнішої групи ОІ утворених шляхом метафоричного переносу лежить схема 
ТВАРИНА→ЛЮДИНА, яка опосередкована загальною концептуальною метафорою (моделлю, схемою) 
ЛЮДИНА – це ТВАРИНА: gadfly ("критикан", надокучлива людина (зазвичай журналіст), fishy 
(підозрілий, сумнівний), bleat (нити, скаржитися), coon (нігер, чорнопикий), dog (висліджувати, 
переслідувати), goose (дурень, простак), gorilla (здоровань), horseplay (груба розвага), mole ("кріт", 
заслана людина), mouse (тиха, сором’язлива, боягузлива людина), sponger (паразит, нахлібник), coo 
(воркувати), magpie (щебетун, щебетуха), ostrich (ховати голову у пісок), та багато інших [6; 9]. 

Напевно, великий обсяг цієї групи пояснюється тим, що з давніх часів людина ототожнює себе з 
тваринами (інстинктивно відчуваючи біологічну спорідненість), фіксуючи у своєму досвіді певні прояви 
їх поведінки і наділяє тварин відповідними людськими рисами. У результаті утворюються економні 
вторинні номінації, що каузують яскраві образи для влучного повідомлення та інтерпретації великої 
кількості абстрактних понять (зокрема рис людського характеру). Отже, причиною бачення, 
інтерпретації людиною себе у дзеркалі тварин є тісний зв'язок світу тварин і людей. 

Схожа картина спостерігається в групі ОІ, що характеризуються метафоричним переносом 
РОСЛИНА→ЛЮДИНА: lemon (щось неякісне, непривабливе, "халтура"), bloom/blossom (розквітати, 
бути у розквіті), cabbage/vegetable ("овоч", людина, що не здатна думати, рухатися, розмовляти тощо 
внаслідок ушкодження мозку), evergreen (вічно молодий, не старіючий), nut (ексцентричний дивак; 
божевільний), pansy (гомосексуаліст), prickly (дратівливий, образливий), sap (простак, дурень, "лох"), 
wallflower (особа, яка не бере участь у якійсь діяльності (вечірка, танці, ігри тощо), weed (слабка 
людина), plum (ласий шматок), sappy (сентиментальний), plant (підкидати комусь щось нелегальне з 
метою подальшого звинувачення) тощо [6; 9]. 

Схемі ЛЮДИНА→ЛЮДИНА є притаманним перенесення імені в межах одного класу, в межах однієї 
тематичної групи: fiddler (шахрай), mongol (даун), Nazi (жорстока, брутальна людина), man-eater (жінка, 
що має багато коханців) тощо. Ці ОІ визначають людину в суспільному, професійному, психологічному 
тощо контекстах. Іншим прикладом метафоричного перенесення назви в межах одного класу є схема 
ПРЕДМЕТ→ПРЕДМЕТ: box (телевізор, "ящик"), pancake (грим), bread/dough (гроші) [6]. 

Схема ПРЕДМЕТ/РЕЧОВИНА→ЛЮДИНА відображає інтерпретацію людини крізь призму світу 
речовин і предметів: dummy (знаряддя в чужих руках; маріонетка), fence (людина, що скуповує крадене), 
doormat ("хробак", безхарактерна людина), battleaxe (сварлива жінка, що прагне тримати все під 
контролем), pawn (пішак), fatso/fatty (товстун, гладун), sugar (любий, солоденький, золотко), mashed 
(п’яний), oily (єлейний, улесливий), тощо [6; 9]. 

Підтвердженням тези про те, що абстрактні поняття краще і легше сприймаються свідомістю в 
термінах конкретних речей є загальна родова схема КОНКРЕТНЕ→АБСТРАКТНЕ, що реалізується у 
видових схемах метафоричного переносу: ЛЮДИНА→АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ: lifeblood (джерело 
життєвої сили), full-blooded (сильний), lame (незадовільний; непереконливий; недостатній), feel-good 
(оптимістичний, позитивний); ТВАРИНА→АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ: dovish (миролюбний), hawkish 
(войовничий), lousy (мерзенний, огидний; паршивий), lovey-dovey (закоханий, що вмирає від кохання); 
РОСЛИНА→АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ: carrot (принада, приманка), peachy (приємний; чудовий, 
відмінний), plum (ласий шматок; прибуткове місце; вигідне становище), mushroom (рости (швидко) як 
гриби), peanut (копійки); ПРЕДМЕТ/РЕЧОВИНА/ФІЗИЧНЕ ЯВИЩЕ→АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ: earthy 
(грубий, простий), fiddle (обдурювати), fiddlesticks (дурниці!), simmer (ледве стримувати (гнів або сміх), 
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axe (звільнити (з роботи), needle (підбурювати; дратувати), half-baked (непродуманий; неопрацьований), 
hard-boiled (досвідчений, бувалий), sauce (нахабство, зухвалість); СМАК→АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ: 
spicy (запальний, гарячий; енергійний), peppery (запальний, дратівливий), peachy (приємний; чудовий, 
відмінний), plumy (вигідний; завидний); КОНКРЕТНА ДІЯ→АБСТРАКТНА ДІЯ: eyewash 
(окозамилювання), overkill (вихід за межі дозволеного (розумного), finger-pointing (процес звинувачення 
один одного замість вирішення проблеми (рос. "перевод стрелок"), fence-mending (зміцнення політичних 
позицій), oversell (перехвалити, перебільшувати переваги), lash/skewer (критикувати) [6; 9]. 

Іншим механізмом, що активно бере участь у формуванні значення ОІ, є метонімія, яка характеризується 
переносом назви з одного об’єкту на інший на основі їх суміжності [7: 14]. Слід зазначити, що іноді перед 
мовознавцями постає проблема розмежування метафори й метонімії та її видів, оскільки як метафора, так і 
метонімія мають однаково незвичайні контексти, які, у свою чергу, створюють ефект неправдоподібності. 
Метонімія, як один з найважливіших механізмів когнітивної діяльності людини, досить часто 
кваліфікується як метафора [10]. "У спеціальній літературі в якості прикладів метафори регулярно 
наводиться метонімія і навпаки; отже, знання семантичних відмінностей (тобто інтуїції) для адекватного 
розмежування цих двох типів переносу недостатньо" [7: 18, 20]. Причиною цього, на думку автора [7], є те, 
що дослідники, покладаючись на інтуїцію, нехтують прийомами експериментальної методики – 
трансформаційного аналізу, синонімічного перефразування, субституції, дистрибутивного аналізу, зокрема, 
сполучуванісного і контекстуального аналізу тощо". 

Метафора за своєю природою є парадигматичним явищем, а метонімія – синтагматичним: Складові 
певного контексту перебувають у відношеннях суміжності, тоді як у субститутивній множині 
взаємовиключаючих альтернатив знаки пов’язані відношеннями різного ступеня подібності – від повної 
еквівалентності до загального смислового ядра антонімів [11: 115]. 

Доцільним і необхідним інструментом для розмежування метафори і метонімії є трансформаційний аналіз. 
Якщо у метафорі трансформація розгортання поновлює пропущені ланцюжки порівняння, то у метонімії така 
трансформація поновлює пропущені ланцюжки синтагматичного асоціювання [7: 18]. Отже, ОІ to parrot є 
результатом згортання порівняння: to parrot→to repeat someone else's words or ideas like a parrot repeats someone 
else's words [9] (пор. укр. ОІ наїжачитися, рос. ОІ ишачить); у той час як в основі ОІ mouthy лежить 
метонімічне згортання: mouthy (балакучий)→a person using their mouth to talk too much [9] (пор. укр. ОІ 
язикатий, рос. ОІ шляпа). 

На відміну від концептуальної метафори, яка поєднує різнорідні царини людського досвіду, 
метонімічне концептуальне мапування відбувається в межах однієї царини [12: 316-318; 13: 149]. 
Основними метонімічними моделями, за якими утворюється значення англомовних ОІ, є: 
ЧАСТИНА→ЦІЛЕ, наприклад, loudmouth – крикун; ЕФЕКТ ДІЇ→СУБ’ЄКТ ДІЇ, наприклад, banger – 
драндулет, тарадайка (звуковий ефект, що супроводжує старе або несправне авто під час пересування, є 
підставою позначення транспортного засобу, який продукує цей ефект); ЗАЛУЧЕНИЙ ДО ДІЇ 
ОБ’ЄКТ→ДІЯ, наприклад, to carpet – дати прочухана (килим є атрибутом приміщень керівників установ, 
де відбувається винесення догани); ЗАЛУЧЕНИЙ ДО ДІЇ ОБ’ЄКТ→СУБ’ЄКТ ДІЇ, наприклад, frog – 
француз (жаба є об’єктом, що вживається у їжу французами); ІНІЦІЮЮЧА ДІЯ→РЕЗУЛЬТУЮЧИЙ 
СТАН, наприклад, gatecrasher – незваний гість (для того щоб потрапити кудись, небажаний гість має 
спочатку вибити двері); СПОСІБ ДІЇ→ДІЯ, наприклад, buttonhole – затримати когось розмовою, 
приставати (тримаючись пальцями за петельки для ґудзиків, мовець не дає співрозмовникові можливості 
уникнути розмови); ДІЯ→СПОСІБ ДІЇ, наприклад, breakneck – стрімголов, із карколомною швидкістю 
(побутове знання, що, пересуваючись з великою швидкістю, можна отримати важкі тілесні ушкодження, 
є підставою для позначення відповідного способу дії); РЕЗУЛЬТАТ-ЕФЕКТ→ОБ’ЄКТ/ПОДІЯ/ 
ЯВИЩЕ/ОЗНАКА, наприклад, blinder – яскрава подія, шоу, що може сильно вразити (засліпити) 
глядачів. 

Шляхом перенесення значення за метонімічною моделлю утворюються образна метонімія, синекдоха та 
металепсис. Синекдоха є результатом перенесення назви цілого на його частину й навпаки. Для правильного 
розуміння синекдохи, частину слід розуміти у вузькому (як складову або ж невід’ємну частину об’єкту) та у 
конкретному сенсі. Застосування поняття "частина" у сфері абстракцій призводить до тлумачення метафори 
як подвійної метонімії або подвійної синекдохи [7: 17]. 

Отже, поруч з метафорою, синекдоха як різновид метонімії посідає важливе місце у процесі 
формування семантики ОІ: nosey (людина, що скрізь пхає свого носа), neck (обніматися і цілуватися), 
loudmouth (крикун), badmouth (злословити, поливати брудом), bigmouth (хвалько, базікало), white-collar 
(службовець), bluestocking (вчена, неемоційна жінка, педантка, "синя панчоха"), lazybones (ледар), 
bluebeard (дружиновбивця), brainy (тямовитий; тямущий; дотепний; розумний), cheeky (нахабний), cloak-
and-dagger (шпигунський), close-mouthed/tight-lipped ("рот на замок"), snout (поліцейський інформатор, 
"стукач") [6; 9]. 

Іншим різновидом метонімії, що бере участь у творенні значення ОІ, є металепсис – позначення однієї 
ситуації або явища через інші, які безпосередньо з ними пов’язані [7: 15]. За допомогою металепсису 
ситуацію можна позначити: 1) за передуючою дією/явищем (christen (використати щось вперше, 
"охрестити"), gate (залишати студента після занять як покарання); 2) за супровідною дією/явищем (limey 
(англієць), kiwi (новозеландець), croak (померти), bloodcurdling (страшний, жахливий; що викликає 
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заціпеніння від жаху), closed-door ("за закритими дверима"), clunker (драндулет, тарадайка, розвалюха), 
eavesdrop (підслуховувати), collar (затримати когось розмовою, приставати), corner (не давити проходу, 
діставати), fizz (шампанське); 3) за результатом (pick-me-up (збудливий засіб (напій); щось, що підносить 
настрій), make-or-break (вирішальний), knockout (щось привабливе, унікальне, надзвичайне, успішне) [6; 9]. 

Семантика більшості ОІ тісно пов’язана з поняттям неправдоподібності. Неправдоподібний опис 
подій, явищ та фактів розглядається як неможливий, нереальний з точки зору здорового глузду. 
Неправдоподібності притаманна навмисність, і тому неправдоподібність слід відрізняти від "фактичної 
помилки", що може бути спричинена незнанням предмету або неувагою до його особливостей [7: 88]. 

Серед навмисних неправдоподібних номінацій, що використовуються з певною стилістичною метою, 
чітко виокремлюються прийоми гіперболи та літоти.  

Гіпербола використовується для яскравого виділення у вигляді неправдоподібного перебільшення 
(настільки неправдоподібного, що виключається її буквальне тлумачення [7: 90]) певних рис об’єкту або 
явища, що, у свою чергу, підсилює оцінку та іронію [7: 90; 14: 131]. Гіпербола є першим щаблем людського 
сприйняття. Метафора, у порівнянні з гіперболою, є більш пізньою формою сприйняття. Між гіперболою й 
метафорою лежать тисячоліття, протягом яких розумові процеси просунулися далеко, здійснюючи все 
більший вплив на безпосередні відчуття людини. Метафора спрямована на мислення і походить від 
гіперболи, стикаючись із нею усіма своїми гранями [15]. В ОІ гіперболічна номінація виражається, як 
правило, не прямо, а метафорично і, таким чином, семантичне перенесення полягає у нагнітанні значення 
ознаки до повної неправдоподібності: mammoth (велетенський), lash/skewer (критикувати), man-/woman-
eater (чоловік/жінка, що має багато коханок/коханців), do-or-die (вирішальний, останній, коли на кін 
поставлено все) [6; 9]. 

Літоту іноді називають тропом, що є протилежним гіперболі (або навіть зворотною гіперболою [7: 
91]), і у такому розумінні вона є прийомом семантичного перетворення, за допомогою якого маленькому 
надаються ознаки надмірно і неправдоподібно маленького. Отже, літота заснована на неправдоподібному 
ствердженні, а точніше – на неправдоподібному применшенні [7: 90-91]: shrimp (крихітка; нікчема), runt 
(коротун), pea-brained (дурний, розуму як у курки), peanuts (копійки, безцінь), mite (маля, малюк, 
крихітка (про дитину або якусь мініатюрну річ), nitwit (неук, дурень), pygmy (хтось, хто не такий 
розумний, сильний тощо як інші люди у групі), minnow (дрібнота; карликова організація/підприємство) 
[6; 9]. Інше розуміння літоти пов’язане з навмисним послабленням у тексті класифікаційної ознаки або 
властивості ознаки, що має назву мейозис. Мейозис, на відміну від власне літоти, характеризується 
правдоподібним применшенням, що виражає навмисно стриману оцінку, розраховану на евфемістичний 
ефект. Мейозис досягається подвійним запереченням ознаки або приєднанням заперечення до слів і 
виразів, що мають негативне значення [7: 91; 16: 9]: no-nonsense (діловий, серйозний). 

У межах корпусу ОІ виявлено також випадки синкретичного механізму формування значення ідіом – 
метафтонімії [12: 318-321; 17; 18: 99-104]. Суть цього когнітивного механізму полягає у поєднанні 
метафоричного та метонімічного шляхів у процесі утворення актуального значення ОІ. ОІ такого типу 
представлені двоосновними лексемами, перший компонент яких зазнає метафоричного перетворення, а 
другий – метонімічного. Перший компонент є означенням другого та характеризує позначуваний об’єкт, 
суб’єкт або явище. Другий компонент є позначуваним та, відповідно, вказує на об’єкт, що 
характеризується. Значення другого компоненту формується переважно за допомогою синекдохи як 
різновиду метонімії та виражається соматизмами, що позначають частину тіла людини (-head(ed), -
fingered, -tongued, -faced тощо): empty-headed – silly and not intelligent (пустоголовий; легковажний); light-
fingered – likely to steal things (злодійкуватий; нечистий на руку); silver-tongued – good at talking to people 
and making them like you, or persuading them to do what you want (улесливий, красномовний); sorehead – 
someone who is unpleasant or angry in an unreasonable way (скиглій, буркотун); featherbrained – extremely 
silly (дурний, пустий, легковажний); lion-hearted – very brave (хоробрий, безстрашний); loudmouth – 
someone who talks too much and says offensive or stupid things (крикун); mealy-mouthed – not brave enough 
or honest enough to say clearly and directly what you really think (солодкомовний, нещирий; облесливий); 
pigheaded – determined to do things the way you want and refusing to change your mind, even when there are 
good reasons to do so (впертий); nitwit – a silly person (неук, дурень); open-handed – generous and friendly 
(щедрий); redneck – a person who lives in a country area of the US, is uneducated, and has strong unreasonable 
opinions (селюк); butterfingers – someone who often drops things they are carrying or trying to catch (роззява, 
ґава; людина, в якої все з рук падає) [6; 9]. 

Отже, основними механізмами формування значення ОІ є метафора та метонімія. У випадках 
проблематичного розмежування зазначених шляхів транспозиції значення, слід застосовувати 
трансформаційний аналіз: у метафоричних номінаціях трансформація розгортання поновлює пропущені 
ланцюжки порівняння, а у метонімічній – поновлює пропущені ланцюжки синтагматичного асоціювання. 
Якщо ж трансформація виявляє ознаки обох зазначених шляхів, то можна говорити про гібридний або 
синкретичний механізм формування значення ОІ. У перспективі доцільним видається детальне 
дослідження саме синкретичного механізму формування семантики ідіоматичних одиниць різних 
структурних типів. 
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ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ВАРІАНТИ АФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЯКОСТІ 

Проблема лексико-словотвірних варіантів афіксальних похідних іменників на позначення якості 
розглядається в семантичному і прагматичному аспектах. Парадигматичні відношення між похідними 

одиницями, що ґрунтуються на інтегральних та диференційних, семантичних і словотвірних 
компонентах, дозволяють виділити словотвірні та лексико-словотвірні варіанти похiдних іменників 

сучасної німецької мови. 

Одним із універсальних явищ системи мови є явище варіативності, яке об’єктивується на різних 
рівнях системи мови. Але й надалі залишається відкритою проблема визначення й характеристики 
варіантів афіксальних похідних одиниць сучасної німецької мови, зокрема іменників на позначення 
якості.  

З питання лексико-словотвірних варіантів похідних одиниць протягом останніх десятиліть 
з’явилися і з’являються роботи таких учених як Л. М. Васильєва, О. Г. Бєляєвської, Н. Г. Іщенко, B. E. 
Oberle, M. Lohde, W. Motsch, P. Radtke, Ch. Römer, B. Matzke та інших. 

Метою нашого дослідження є дослідити виникнення та розвиток в німецькій мові лексико-
словотвірних варіантів похідних іменників зі значенням якості. Завданням дослідження є визначення 
основних умов утворення та функціонування лексико-словотвірних варіантів похідних іменників зі 
значенням якості, а також визначення центральних питань у проблемі варіювання. 

Невизначеність і різноманітність семантичних взаємозв’язків, з одного боку, відкритий характер 
мови, з іншого боку, досить ускладнюють парадигматичний поділ словникового складу.  

Парадигму утворюють, отже, деякі тісно пов’язані один з одним та взаємозамінні в усіх позиціях 
основні компоненти, наприклад, die Furchtlosigkeit – die Unerschrockenheit (безстрашність), деякі 
компоненти основного складу та периферії [1: 98]. Системні відношення в парадигмі, з одного боку, 
зміни суспільного відношення, з іншого, визначають подальший розвиток значень слова. Нові значення 
виникають часто як ознаки значення (семи) компонентів у середині початкової парадигми і можуть 
реалізуватися як нові значення слова в нових парадигмах [1: 99]. 

Парадигматичні відношення, як правило, поділяють на:  
1) ієрархічні (родо-видові та співвідношення частини до цілого); 
2) відношення тотожності (дублетні, варіантні); 
3) відношення ідентичності (синоніми, лексично-семантичні  групи, семантичні поля); 
4) відношення  полярності (антоніми) та інші взаємовідношення на основі спільних ознак [1: 87]. 
Найбільший інтерес для нашого дослідження викликає друга і третя групи, до яких належать 

варіанти і синоніми (компоненти лексико-семантичних груп чи семантичних полів), що є 
притаманними для здатності замінятися в усіх текстах і контекстах та узгодження в семній 
структурі, наприклад, die Unschönheit (некраса) – die Unansehnlichkeit (непривабливість, 
непоказність, незначність) – die Hässlichkeit (потворність; огидність, мерзотність) – die Scheußlichkeit 
(огидність, мерзенність). Парадигматичні відношення як взаємовідношення, що займають певне 
місце чи позицію, стосуються системних відношень слова в парадигматичному семантичному полі / 
у словниковій групі і т. д. [1: 89]. За цими типами парадигматичних взаємовідношень виділяють [2] 
багато парадигматичних угруповань, які можна структурувати за їхніми відношенням до дійсності. 
Так, до позамовних належать, наприклад, такі угруповання, як ряди: die Langsamkeit (повільність) – 
die Gemächlichkeit (спокійність, повільність) – die Behäbigkeit (непоспішливість, повільність) – die 
Trödeligkeit (повільність), die Sparsamkeit (ощадливість, економність) – die Wirtschaftlichkeit 
(економічність; економність, ощадливість); die Bequemlichkeit (зручність, комфорт) – die 
Gemütlichkeit (затишність, приємність), партоніми: Form: die Schiefheit (кривизна, нахил, похилість) 
– die Schräge – die Stumpfheit (тупість) – die Geradheit (прямизна) та ін., які ще називають 
тематичними групами [1: 89], до якого входять тематично близькі слова.  

До системних угруповань належать: а) частини мови за категоріальним значенням: die Beweglichkeit 
(іменник: рухливість, жвавість) < bewegen (дієслово: рухати, ворушити; хвилювати, зворушити), 
beweglich (прикметник: рухомий, рухливий; зворушливий), bewegt (прикметник: схвильований, 
зворушений; бурхливий); б) гнізда слів або словотвірні парадигми (слова зі спільними коренями слів), 
наприклад: die Artigkeit (слухняність, вихованість, ввічливість, повага) – die Unartigkeit (неввічливість, 
неслухняність, пустотливість); die Beschaffenheit (властивість, якість, стан) – die Missbeschaffenheit 
(потворність, бридкість); в) семантичне варіювання (система значень слів одного й того ж полісемічного 
слова): die Schönheit як конкретне поняття: eine schöne Frau (красива жінка) – die Schönheit як абстрактне 
поняття: краса чого-небудь – die Schönheit der Natur, innere Schönheit, або антоніми (наприклад, die 
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Schönheit – die Hässlichkeit); г) синонімічні угруповання (слова, що є близькими або ідентичними в одній 
зі своїх семем і тому є взаємозамінними в контексті), ґ) лексико-семантичні групи з їхніми парадигмами, 
що включають лише компоненти, які здатні до взаємозаміни: die Attraktivität (привабливість, 
миловидність), die Anziehung (привабливість), der Charme, der Scharm (привабливість, шарм) і т. д.  

Однією з важливих рис семантики слова є варіативність, тобто здатність значення варіюватися, 
змінюватися відповідно до конкретних умов його реалізації в акті комунікації [3: 7]. Динамічність, 
змінність значення забезпечує здійснення мовою її комунікативної функції та є виявом фундаментальної 
властивості мовної системи, що забезпечує здатність мови слугувати засобом людського спілкування, 
мислення, вираження й об’єктивації виявів справжнього життя. 

Варіативність як лінгвістична категорія наявна на різних рівнях мови: на рівні фонеми, морфеми, 
слова, фразеологізму і т. д. Це дає можливість висловити ту саму думку різними способами, а головне, з 
різним ступенем емоційної оцінки. Велику цікавість викликає проблема варіативності та варіативних 
відношень у галузі афіксальних похідних зі значенням якості.  

Структурно-морфологічні варіанти слова виникають, отже, тоді, коли одна з морфем, що входить до 
його складу, є позбавленою того значення, яке вона звичайно має при розрізненні слів [4: 213]: die 
Eigenbrötlerei – die Eigenbrötelei (оригінальність, дивацтво, чудацтво), die Düsterheit – die Düsterkeit 
(темрява; похмурість, хмурість).  

До основних типів варіативності належать лексико-семантичне варіювання та контекстуальне 
варіювання [3: 64]. Основним у теоріях лексико-семантичного варіювання є поняття варіанта як однієї 
з декількох допустимих модифікацій одиниці в мовній системі [3: 65]. Так, у словотвірній системі 
німецької мови яскравим прикладом можуть бути три варіантні суфікси -heit, -keit та -igkeit [5: 196; 6: 
100]. Щодо історії виникнення, то всі три варіанти історично походять від однієї форми, і лише від 
морфологічних властивостей бази залежить розподіл похідних елементів як на попередніх етапах 
розвитку, так і в сучасній німецькій мові. Це свідчить про те, що йдеться не про різні суфікси, а про 
додатково розподілені морфологічні варіанти, аломорфи тієї ж самої словотвірної морфеми [7: 49].  

Отже три суфікси-варіанти -heit, -keit та -igkeit можуть бути підведені під термінологічне 
спрощення, замінюючи суфікс -heit. Якщо варіанти – суфікси до різних основ з одним і тим же 
значенням, то їх називають лексико-словотвірними варіантами (die Furchtsam+keit – die 
Ängstlich+keit; die Fruchtlos+igkeit – die Nutzlos+igkei; die Fraulich+keit – die Weiblich+kei; die 
Eigen+heit – die Seltsam+keit – Schrullig+keit), якщо до одних і тих же основ – словотвірними 
варіантами (die Fromm+heit – die Frömm+igkeit; die Dicht+heit – die Dicht+igkeit). Словотвірні 
варіанти є, отже, словотвірними парами, які мають повну зовнішню схожість з мінімальною 
розбіжністю в одну або дві словотвірні морфеми і однакову твірну основу однієї й тієї ж частини 
мови [8: 342].  

Залежно від суфікса семантично-функціональна диференціація, під час якої зберігається це 
аломорфне відношення, є винятком. Вона обмежується конструкціями, основу яких можна утворити 
від більш ніж одного аломорфа, де в різний спосіб утворені іменникові деривати перебувають в 
опозиції один до одного, наприклад: die Dichtheit (густота, щільність, непроникність, герметичність) 
– die Dichtigkeit (щільність, непроникність, непрозорість, непроглядність; стислість, компактність), 
die Kleinheit (незначність, малість; дріб’язковість, педантичність; мізерність, убогість) – die 
Kleinigkeit (дріб’язок, дрібниця).  

Похідним, утвореним за допомогою суфікса -heit та його варіантів -keit / -igkeit, присвячені роботи 
багатьох учених [9; 7; 10; 11; 12].  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що між значеннями похідних слів 
існують досить складні парадигматичні відношення, що свідчать як про внутрішню семантичну 
цілісність слова, так і про його структурну цільнооформленість [5: 10, 11, 55]. Виділення слова щодо 
інших подібних йому одиниць зумовлено парадигматичними відношеннями, спільністю і 
протиставленням формальних і семантичних ознак. На основі певних семантичних ознак парадигматичні 
відношення займають однакові позиції в мовленнєвому ланцюжку, наприклад, іменники на позначення 
швидкості: die Schnelligkeit (швидкість), die Raschheit (швидкість, стрімкість; запальність), die 
Behändigkeit (спритність, швидкість, легкість; моторність, кмітливість). З лінгвістичної точки зору, для 
таких відношень є важливим, щоб значення окремого слова залежало від значення інших слів того 
самого семантичного поля / одного й того ж угруповання слів; – кожне нове слово чи компоненти, що 
зазнали зміни значення, можуть при цьому змінити всю структуру семантичного поля. Проведене 
дослідження дозволяє поглибити сучасні знання про лексико-словотвірні варіанти похідних іменників 
сучасної німецької мови і просуватися далі в дослідженні проблеми варіативності похідних одиниць. 
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Середа Н. А. Лексико-словообразовательные варианты аффиксальных производных  
со значением качества.  

Проблема лексико-словообразовательных вариантов аффиксальных производных существительных со 
значением качества рассматривается в семантическом и прагматическом аспектах. 

Парадигматические отношения между производными единицами, основывающиеся на интегральных и 
дифференциальных, семантических и словообразовательных компонентах, позволяют выделить 

словообразовательные и лексико-словообразовательные варианты производных существительных в 
современном немецком языке. 

Sereda  N. A. Lexical and Word-forming Variants of Affixal Derivatives Denoting Quality.  

The author examined the problem of lexical and word-forming variants of affixal derivative nouns denoting 
quality in a semantic and pragmatic aspect. Paradigmatic relations between the derivative units based upon 

integral and differential, semantic and word-forming components constitute the ground for singling out word-
forming, as well as lexical and word-forming proper variants of derivative substantives in the modern German 

language. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛЕКЦІЙНОГО ДИСКУРСУ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ 

Стаття присвячена лексико-граматичним особливостям вербалізації лекційного дискурсу в гендерному 
аспекті. Увагу зосереджено на нефінітних моделях дієслова, їх функціонально-синтаксичній 

специфікації залежно від соціальних та жанрових чинників. Нефінітні моделі дієслова розглядаються як 
конституенти функціонально-синтаксичної парадигми.  

Простежується динаміка використання цих одиниць як засобів деталізації об’єктивної реальності у 
площині висвітлення виокремлених проблем лекційного дискурсу. Статистичні показники результатів 

аналізу віддзеркалюють вербальний стереотип реалізації комунікативного задуму. 

Багатовекторний пошук механізмів варіювання мови як системи соціальних норм комунікації 
віддзеркалює необхідність аналізу комунікативного процесу, обумовленого перетинанням лінгвістичних 
та надлінгвістичних факторів. 

Серед різноманітних чинників надлінгвістичного характеру, що обумовлюють специфіку 
продукування дискурсу, одне із провідних місць посідає фізіолого-психічний параметр мовної 
особистості. 

Дослідження гендерних ознак мовної картини світу й перехід лінгвістики до нової наукової 
парадигми, для якої визначальним є особистість мовця, зобов’язує науковців розширювати свої погляди 
щодо функціонування мовних засобів у світлі гендерних досліджень [1]. 

Говорячи про гендерологічний напрям у вітчизняному мовознавстві, слід зазначити, що він потребує 
ґрунтовної та методичної бази, задля вивчення стратегій і тактик мовленнєвої поведінки чоловіків та 
жінок у контексті дискурсивної практики. 

Актуальність дослідження феномену "гендер" зумовлена, по-перше, антропоцентричною 
спрямованістю сучасної лінгвістичної парадигми щодо встановлення особливостей мовленнєвої 
поведінки людини взагалі та гендерних особливостей, відображених у різних типах дискурсу, зокрема. 
По-друге, спостерігається тенденція виходу цього явища за межі лінгвістичної теорії та практики в усі 
сфери суспільного життя [2]. 

Гендерна диференціація як природний процес, у якому біологічні відмінності між чоловіком та 
жінкою наділяються соціологічним значенням, відображається в мовленнєвій поведінці суб’єктів 
соціуму. Застосування надлінгвістичного підходу щодо аналізу мовних засобів, які функціонують у 
мовленні, передбачає врахування суспільних гендерних зв’язків між учасниками комунікації і надає 
можливості переосмислити мовний знак як засіб самовираження індивідуума – носія національних і 
загальнолюдських цінностей [3: 38]. 

Як соціо-параметричний кластер інваріантна модель гендеру, що обумовлює специфіку мовленнєвого 
коду мовця, має характерні ознаки, а саме: тенденцію до уникнення доказовості, прагнення образності та 
описовості, схильність до обговорення людей та подій, спирання на окремі факти з їх описом та оцінкою 
(мовці-жінки) та впевненість, доказовість, стриманість, фактологічність (мовці-чоловіки). 

Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що гендер як соціально та культурно маркована 
стать індивідуума є одним із основних соціальних чинників та невід’ємним компонентом мовленнєвої 
поведінки людини. Феномен гендеру не тільки знаходить у мові своє відображення, він також зумовлює 
характер дискурсу, і зокрема специфіку мовних засобів реалізації комунікативної мети. Мова йде про 
ідентифікацію гендеру в комунікативній площині, важливу роль в  якій відіграють певні засоби 
вербалізації інтенції мовця. 

Слід також зазначити, що стереотипні уявлення про ознаки, властиві чоловічому та жіночому 
гендеру, часто беруться до уваги при аналізі та взагалі декодуванні мовлення, адже ці ознаки 
відбиваються і на комунікативному стилі мовця, і на порушуваних ним тематиках, і на виборі певних 
засобів задля досягнення виокремленої заздалегідь мети. Отже, базові гендерні особливості 
обумовлюють відмінності вербального стереотипу й виокремлюють соціо-комунікативний тембр мовця. 

Особистісні та соціальні особливості мовця, що продукує дискурс, є досить суттєвими, адже саме 
вони визначають специфіку композиції та певний комплекс, насамперед, вербальних засобів, за 
допомогою яких реалізується комунікативний задум. Іншими словами, вищезазначені особливості, що є 
властивими для комуніканта, зумовлюють характер внутрішньої побудови дискурсу та шляхи вираження 
інтенції, не говорячи вже про добір відповідних мовних засобів. Таким чином, гендерні особливості 
мовця, що відображають стратегію реалізації комунікативного задуму, віддзеркалюють варіативність 
норми в межах соціальних ситуацій. 
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Поняття  "гендер", що символізує соціально та культурно марковану специфіку статі, розглядається 
нами як особистісно-соціальний дискурсивний феномен у контексті автороцентричного формату 
спілкування. Об’єктом нашого дослідження є англомовний лекційний дискурс. 

Лекція як формат автороцентричного типу має певний набір ознак (персуазивний характер, 
дидактичне спрямування, інформативність, дотримання заздалегідь визначеної послідовності викладу 
матеріалу тощо) та вимог (наявність аудиторії, що виступає реципієнтом висловлювання), які чинять 
вплив не тільки на модель дискурсу, а й на стратегії досягнення комунікативної мети. Цілким природно, 
що набір мовних засобів певного гендеру при цьому зазнає відповідних змін, адже відбувається 
взаємодія та взаємовплив двох значущих факторів продукування дискурсу – соціальної ситуації та 
особистісних властивостей мовця. 

У межах цієї статті, що є фрагментом аналізу стратегії реалізації комунікативного задуму на 
граматичному та фонетичному рівнях, запропоновано викладення наших спостережень щодо 
конституентів функціонально-синтаксичної парадигми нефінітних моделей дієслова. Як специфічні 
мовні засоби, які маркують категоріальний статус дієслова як "згорнутої ситуації", нефінітні моделі 
використовуються мовцем через їх здатність деталізувати об’єктивну реальність у процесі номінації 
мовленнєвого задуму. 
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Рис 1. Загальні характеристики використання нефінітних моделей (%) 

 
Показники діаграми 1 висвітлюють кількісну розбіжність у використанні інфінітиву та його 

конструкцій, герундію та дієприкметників І, ІІ. Що стосується випадку із інфінітивом, несуттєва 
кількісна відмінність може пояснюватися, наприклад, власним стилем мовлення адресанта. Але доволі 
значна розбіжність у вживанні представниками двох статей цілком може бути доказом відмінності у 
типах мовленнєвої поведінки жінок та чоловіків, адже вибір певних мовних засобів є віддзеркаленням 
специфічних мисленнєвих процесів та механізмів їх функціонування [4]. Зазначена специфіка 
вербалізації відтворює дещо відмінні схеми, а відтак – і спосіб вираження поряд із формою реалізації 
думки у мовленнєвому потоці. 

На нашу думку, певне вживання нефінітних моделей дієслова як засобів вербалізації думки може 
також пояснюватись і тематикою лекції, яку виголошує особа. Таким чином, на добір граматичних 
засобів може чинити вплив як жанр дискурсу, так і його тематика. Ці два фактори знаходяться у тісному 
зв’язку  із інтенцією мовця, що  передає ту чи іншу інформацію. При цьому адресант добирає відповідні 
мовні засоби, на що також мають вплив і особистісні параметри ментального процесу. 

Загальні статистичні показники аналізу використання нефінітних моделей особами чоловічої та 
жіночої статі є відбитком наших спостережень над специфікою вербалізації комунікативного задуму у 
площині трьох тематичних полів – "Мистецтво", "Екологія", "Історія". 
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Рис. 2. Нефінітні моделі тематичного поля "Мистецтво" (%). 
 

Як видно з діаграми 2, суттєві розбіжності простежуються у вживанні герундію (в проаналізованих 
фрагментах лекцій представницею жіночої статі герундій використовується значно рідше, аніж 
представником чоловічої статі) та дієприкметників І, ІІ (ця модель дієслова є більш уживаною  
представником чоловічої статі переважно у функції прямого додатка, яка є найбільш типовою для 
герундія а англійській мові. Наприклад: 

France is a country whose composers  have long been experts in creating refined timbres… [5]. 
Рідше вживається цим мовцем герундій у якості означення. При цьому структура такого означення 

характеризується лексичною залежністю герундія, який займає постпозицію по відношенню до 
головного слова. Наприклад: 

So far, I have looked at the properties of musical space within the mind of the composer, and have considered 
how both the visual and physical capabilities within our imaginations interweave within the inner aural 
landscape as a necessary part of the process of forming a musical structure [5]. 

Герундій, що позначає процесуальність дії, а відповідно вказує на згорнутість ситуації, роблячи 
акцент  на її розгортанні у часі, є засобом мовної компресії. Така якість герундію й пояснює тяжіння саме 
мовців-чоловіків до його вживання у своєму мовленні, адже мовна поведінка чоловіків характеризується 
прагненням до спрощення моделі реалізації думки. До того ж лекційний дискурс вимагає оптимальної 
компресії інформації, що також пояснює вибір мовцем саме такої актуалізації комунікативного задуму. 

Вживання дієприкметників І, ІІ є характерним мовленню жінок (див. діаграму 2). Така тенденція 
може пояснюватись тим, що мовлення жінки тяжіє до описовості (див. таблиці 1). Це у свою чергу 
виражається в певному нагромадженні граматичних структур, що розцінюється як декомпресія 
інформації. Граматично це виражається в ускладненні структури речення атрибутивними конструкціями, 
які у своєму складі мають моделі дієприкметників І, ІІ. Наприклад: 

And many show a strong vein of nostalgia for a ’lost rural past’ – no doubt printed to satisfy the tastes of the 
crowded population of the rapidly expanding. City of London [5]. 

Ураховуючи особливість цього тематичного поля слід зауважити, що вживання описових конструкцій 
є виправданим, адже воно визначається необхідністю вербальної передачі суті тематики, як і потребою у 
створенні відповідної атмосфери. 

Вище розглянуті випадки вживання нефінітних моделей дієслова говорять про відбиття тематики 
дискурсу, певних параметрів мовленнєвої поведінки осіб жіночої та чоловічої статі і комунікативного 
задуму на виборі мовних засобів вербалізації думки задля ефективності реалізації мовленнєвої події. 

Підсумовуючи результати дослідження, слід зазначити, що представниками чоловічої статі частіше 
використовуються такі не фінітні моделі дієслова як герундій та інфінітив, здебільшого, як засіб 
спрощення речення та компресії інформації у мовленнєвому потоці. У мовленні представниць жіночої 
статі спостерігається тенденція до описовості, а також до варіативності мовних засобів, про що свідчить 
використання дієприкметників І, ІІ переважно у функції означення. Отже, вживання нефінітних моделей 
дієслова  підпорядковано комунікативному задуму,   а відтак обумовлюється ґендерними особливостями 
мовленнєвої поведінки. 
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Таким чином, результати дослідження специфіки вербалізації лекційного дискурсу на граматичному 
рівні у площині гендерної дихотомії дають змогу дійти висновку, що гендерний стереотип є вагомим 
соціо-комунікативним фактором варіювання мовленнєвої поведінки. Ці показники наших спостережень 
спонукають на подальший пошук гендерних розбіжностей на різних мовних рівнях й слугують певним 
внеском у розвиток вітчизняної лінгвістичної гендерології.  
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Штакина Л. А., Молибог Е. И. Вербализация лекционного дискурса в гендерном аспекте. 

Статья посвящена лексико-грамматическим особенностям вербализации лекционного дискурса в 
гендерном аспекте. Внимание авторов сосредоточено на нефинитных моделях глагола, их 
функционально-синтаксической спецификации в зависимости от социальной и жанровой 

обусловленности. Нефинитные модели глагола рассматриваются как конституенты функционально-
синтаксической парадигмы. Выявляется динамика использования этих единиц как средств детализации 

объективной действительности в плоскости освещения круга проблем  в лекционном дискурсе. 
Статистические данные анализа отражают вербальный стереотип реализации коммуникативного 

замысла. 

Shtakina L. O., Molibog O. I. Lecture Discourse Verbal Specifics of the Gender Varieties. 

The article highlights the verbal context lexico-grammatical characteristics of a lecture discourse . The Non-
finite verb models are considered with the focus on their functional syntactic actualization within the framework 

of the discourse social and genristic characterization. The non-finites are treated as the functional paradigm 
constituents. As specific means responsible for the outward reality detailed revelation these units expose 

contextual dynamism of the lecture delivery. The statistic data obtained identify the discourse verbal stereotype. 
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ДИСКУРС У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

У статті розглядається проблема дискурсу як багатогранного лінгвального явища з точки зору 
когнітивної соціолінгвістики і прагмалінгвістики у зіткненні з різними областями знання. Однією з 
підсистем його є політичний дискурс як частина механізму політичної комунікації, що вивчається в 
контексті політичної лінгвістики. Це явище широко досліджується у вимірі українсько-російського 
білінгвізму на території України і викликає інтерес на тлі вивчення політичної комунікативної 

практики. 

В останні десятиліття в лінгвістиці, як і в інших галузях знання, перспективні наукові дослідження 
виникають у просторі зіткнення різних напрямів, систем і дисциплін. Однією з таких підсистем є 
політичний дискурс як частина механізму політичної комунікації в системі політичної лінгвістики. Це 
лінгвальне явище викликає особливий інтерес в полі  українсько-російського білінгвізму на тлі вивчення 
політичної комунікативної практики. 

Сучасна політична лінгвістика активно займається загальними проблемами політичної комунікації 
(зокрема, аналізує її відмінність від інших комунікативних сфер), вивчає проблеми політичної мови 
(гасло, листівка, програма, газетна стаття, виступ на мітингу або в ток-шоу на телебаченні, 
парламентська дискусія і т.д.). Найважливіший постулат сучасної політичної лінгвістики – дискурсивний 
підхід до вивчення політичних текстів. Це означає, що кожен конкретний текст (усний або письмовий) 
розглядається в контексті політичної ситуації, в якій він створений, з урахуванням політичних поглядів 
автора, його соціального статусу, особових якостей, а також особливостями сприйняття його 
співрозмовником (співрозмовниками). 

Для того, щоб краще зрозуміти проблеми відповідної науки, яка, до речі, має величезне прикладне 
значення (наприклад, з метою наукового аналізу політичного дискурсу) на сучасному етапі свого 
розвитку, звернемося до її передісторії. 

Вважається, що політична лінгвістика як самостійний науковий напрям виникла у другій половині 
ХХ-го століття. Говорячи про первинний етап її розвитку, окрім філологів, які дослідили особливості 
функціонування мови, фахівці називають також письменників, філософів, політологів, що займалися 
аналізом соціально-філософських й інших екстралінгвістичних аспектів в системі політики. Англійський 
письменник Джордж Орвелл, який у 1948 році написав роман-антиутопию "1984", (автор "LTI. Записник 
філолога", – 1947 р., присвячений комунікативній практиці німецького фашизму), і німецький 
літературознавець Віктор Клемперер вважаються засновниками принципу "дводумства" (doublethink) і 
словника новомови (newspeak), які на на конкретних прикладах охарактеризували способи мовного 
маніпулювання людською свідомістю з метою завоювання і утримання політичної влади в тоталітарній 
державі. Проте, необхідно зазначити, що такі ідеї простежуються, як і у їх попередників (наприклад, 
роман "Ми" Євгенія Івановича Зам’ятина, 1920, "Про чудовий новий світ" Олдоса Хаксли, 1932), так і у 
їх послідовників – "451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері (1953), які вважаються одними з 
найвідомиших творів у жанрі антиутопії, що застерігали про загрозу тоталітаризму. 

Проблеми політичної лінгвістики займають важливе місце в публікаціях, присвячених розвитку 
російської мови, її стилістичній диференціації, збагаченню її лексико-фразеологічного фонду 
(П. Н. Денисов, С. Г. Капралова, А. Н. Кожин, Т. Б. Крючкова, М. В. Панов, И. Ф. Протченко, 
А. П. Чудинов та ін.); також особливе місце у вивченні вітчизняної політичної мови займають роботи 
зарубіжних дослідників (Андре Мазон, Астрід Беклунд, Егон Бадер, Патрік Серіо, Пол Бейли, Рут Водак, 
Норманн Фейрклоу та ін.) 

Як одне з базових понять і термінів політичної лінгвістики, політичний дискурс тісно пов'язаний і 
розглядається в контексті політичної комунікації, тобто в процесі спілкування між учасниками 
політичної діяльності. Найважливіший для політичної лінгвістики термін "дискурс" досі не має єдиного 
визначення. Дискурс (від франц. discours – мова), на думку деяких учених, може означати і мовну 
діяльність, і текст, і контекст, і висловлювання в його взаємозв'язках з комунікативною ситуацією. 
Проте, немає необхідності використовувати термін дискурс для позначення вже існуючих понять, за 
якими в лінгвістиці давно закріпилися стійкі назви. Так, за визначенням Т. ван Дейка, дискурс – це 
складна єдність мовної форми, значення і дії, яка відповідає поняттю "комунікативна подія". Перевага 
такого розуміння полягає в тому, що дискурс, порушуючи інтуїтивні або лінгвістичні підходи до його 
визначення, не обмежується рамками конкретного мовного висловлювання, тобто рамками тексту або 
самого діалогу. За фігуральним висловленням Н. Д. Арутюнової, дискурс – це "мова, занурена у життя". 
Тому до контенту концепта дискурс мають бути включені всі існуючі в свідомості учасника 
комунікативної діяльності (усні і /або/ письмові) компоненти, здатні впливати на породження і 
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сприйняття мови. До їх компонентів відносяться політичні погляди, політична ситуація, засоби 
маніпулятивної дії, такі, як евфемізми, дисфемізми, какофемізми, інші тропи, криптологічні 
висловлювання, doubletalk, тексти, зміст яких враховується автором з метою актуалізації адресата. 

"Дискурс, за визначенням Кондратенко, – є формою репрезентації комунікативної діяльності людини, 
яка містить вербальні й невербальні чинники, тобто сполучає текст з комунікативною ситуацією, 
розглядає власне вербальну діяльність у сукупності з умовами спілкування, породження і сприйняття 
мови". 

Термін "дискурс" має лінгвосоціальний характер; це предмет дослідження лінгвокультурологіі, 
соціолінгвістики, політичної лінгвістики. Розрізняються різного роду дискурси, наприклад, мітинговий, 
парламентський, дискурс виборчої кампанії та інші. Останніми роками фіксується неабияке поширення 
дискурсу теледебатів і розмовних шоу (talk-show). Одним із різновидів дискурсу є мас-медіальний 
дискурс, який М. Р. Желтухина у своїй монографії визначає як "зв'язний, вербальний або невербальний, 
усний або письмовий текст у сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними та 
іншими чинниками, виражений засобами масової комунікації, узятий в подієвому аспекті, такий, що є 
дією і бере участь у соціокультурній взаємодії, відбиваючи механізм свідомості коммунікантів".  

Політичний дискурс – це конкретний прояв політичної комунікації, який передбачає актуалізацію 
політичного тексту в комунікативному акті взаємодії політичного суб'єкта (політика, політичної сили, 
влади) і політичного об'єкту (аудиторії, електорату, виборця). 

Мета політичного дискурсу – не описати, а переконати: упевнити адресатів у необхідності "політично 
правильних" дій і оцінок – пробудити певні наміри, викликати вигідні авторові дискурсу переконання і 
спонукати їх до відповідних дій. Промовці зазвичай припускають, що адресат знає, до якого табору він 
відноситься, яку роль відіграє, за яке і проти якого положення або партії він виступає. 

Відмінною рисою політичного дискурсу є те, що для перспективи його існування і функціонування не 
є природнім однобічне вираження, тобто той, що говорить намагається включити інших, нових 
коммуникантов у процес мови або дискурсу. На думку, М. Бахтіна (1984), дискурс є діалогічним, 
оформленим, але схильним до впливу ззовні. Висловлювання знаходяться в тісному і переплетеному 
ланцюзі інших висловлювань і, таким чином, утворюються завдяки формі і змісту (інформаційному 
наповненню) інших висловлювань у цьому ланцюзі. 

Парламентський дискурс заснований на монологах, які інтерконтекстуально і контратекстуально 
переплітаються в той час, коли член Парламенту відповідає, реагує на те, що було сказано (написано) 
раніше в залі засідань або за його межами. Отже, парламентський дискурс також характеризується 
безліччю думок або висловлювань. Такий тип дискурсу виглядає як діалог двох людей, в якому мова 
другого співрозмовника опускається, але певним чином її сенс все ж таки зрозумілий. 

У сучасному політичному дискурсі проблема співіснування двох мов у соціокультурному просторі 
України, до якого відносяться ток-шоу, ЗМІ, політичні мітинги, гасла, слогани, листівки і тому подібне, 
виникла порівняно недавно. Ця область політичної комунікації (особливо в умовах білінгвізму) вивчена 
недостатньо. Соціолінгвістичні параметри використання російської мови в політичній комунікації 
(політична полеміка, політична суперечка, теледебати, теледискусії і т. ін.) в Україні вимагають 
детального дослідження. 

Важливе місце в сучасній науці займає також контент-аналіз політичного дискурсу, заснований на 
статистиці. Основне завдання таких досліджень – виявлення зв'язку між життям суспільства і 
використанням політичної мови, пошук статистичних закономірностей функціонування політичного 
дискурсу. 

Наприкінці минулого століття в зарубіжній лінгвістиці сформувався новий напрям – критичний 
дискурс-аналіз, що вивчає способи встановлення влади і панування в суспільстві. Матеріалом для такого 
критичного дискурс-аналізу стали політичні тексти, які утворюються в ситуації соціального ризику і 
відбивають нерівність коммуникантов. У роботах із критичного дискурс-аналізу особлива увага 
приділяється соціальній, гендерній і етнічній нерівності. 

Британський вчений Адріан Блэкледж у своєму дослідженні "Дискурс і влада у мультимовному світі" 
(2005) пропонує комплексний підхід до дослідження цього явища за допомогою критичного аналізу 
дискурсу (КАД). КАД (за Фэйрклоу, Мейєр, Вайс і Водак), по-перше, розглядається як теорія, оскільки 
не існує в науці єдиної гіпотези /теорії/ з цього питання, а всі дослідження в цьому полі, на думку Р. 
Водак, еклектичні і несистематичні; по-друге, як метод, у якому дискурс, визначається як єдність 
одночасних і послідовних взаємопов'язаних лінгвістичних актів, які виявляються усередині і через 
посередництво функціональних соціальних полів, тематично поєднаних усними або письмовими 
знаками (семами), як правило об'єднаними в текст, який належить певному семіотичному типу, 
тобто жанру. 

Очевидно, що це явище – предмет вивчення лінгвосоціології та лінгвопрагматики. Остання, за  О. А. 
Селівановою, досліджує використання і функціонування мовних знаків у процесі комунікації у 
взаємозв'язку з інтерактивністю його суб'єктів (адресанта і адресата), їх особливостями і самою 
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ситуацією спілкування, де її (прагматики) семіотична спрямованість доповнюється комунікативною 
орієнтацією теорії мовних актів. Сучасна когнітивна прагматика, звана ще "метапрагматикою", за 
Дж. Каспером, намагається пояснити природу дискурсу на базі фрагментів концептуальних систем 
коммуникантов: моделей ситуацій, настанов, фреймів, сценаріїв, декларативних і процедурних уявлень, 
бажань, оцінок, фонових знань і т.д. Засади когнітивної прагматики закладені у концепції Т. ван Дейка, 
який підкреслював, що фундамент, на якому побудовані прагматичні теорії, є, з одного боку, 
концептуальним, що виявляється у загальному аналізі діяльності та взаємної діяльності, з іншого, – 
емпіричним, що припускає дослідження психологічних і соціальних особливостей походження і 
сприйняття мови в процесі комунікації. 

Дискурс репрезентується як складне, багаторівневе мовне явище, яке, згідно Н. Фейрклоу, 
виявляється у трьох напрямах. Перше, дискурс визначається як частина соціальної активності усередині 
всієї життєвої практики. Друге, дискурс, як такий, представлено всередині громадської активності 
(діяльності). Третє, дискурс є складовою частиною діяльності особи або спільності коммуникантов, які  
ідентифікуються за певною належністю (етнічною, національною, расовою, мовною і т.ін.). З цих 
позицій західні дослідники Пол Чілтон і Христина Шеффнер пропонують дослідження дискурсу в 
нерозривному зв'язку з такими поняттями, як жанр, контекст, висловлювання. 

Аналіз політичного дискурсу в західноєвропейській соціолінгвістиці тісно пов'язаний з дискурсивно-
історичним підходом до проблеми, що вивчається, наприклад, дискурсивними дослідженнями Третього 
Рейху, дискурсивним обґрунтуванням національної належності австрійських іммігрантів і т.д. 
Дискурсивно-історичний підхід, на думку Р. Водак (2002), залучається також і для аналізу 
дискримінаційного дискурсу, що маскується під ліберальним дискурсом у мейнстрімі політичного життя. 
Стосовно іммігрантів, дискримінаційний політичний дискурс фундаментально базується на 
розмежуванні між "ми" і "вони" в процесі позитивного самовираження і негативної репрезентації по 
відношенню до інших. Очевидно, що в умовах білінгвізму (наприклад, в Україні) або мультилінгвізму  
відношення "ми" і "вони" також є невід'ємною частиною політичного дискурсу, набуваючи під час цього 
інші якості форми і вираження.  

Політичний дискурс завжди спрямований і тісно пов'язаний з поняттям влади, її захопленням, 
утриманням або володінням: як засіб дії або, принаймні, як інструмент для досягнення певної мети. 
Мотиви та інтенції (лат. intentio – намір, прагнення) учасників спілкування формують їх стратегічні 
програми. "Комунікативна стратегія є складовою частиною евристичної інтенціонної програми 
планування дискурсу, його впровадження, проведення і керівництва ним з метою досягнення 
кооперативного результату, ефективності обміну інформацією і дії" [2]. 

О. С. Іссерс визначає комунікативну стратегію як "план комплексної мовної дії, який впроваджує той, 
хто говорить з метою "обробки" партнера" [3]. 

Наявність комунікативних стратегій серед учасників мовної діяльності зумовлена загальним 
принципом стратегічності будь-якої діяльності (у тому числі і дискурсу як акту або сегменту 
комунікації). Стратегія визначає добір мовних і стилістичних засобів, а також прагматичних маркерів. 

Дискурсивно-історичний підхід дозволяє виділити три тісно пов'язані між собою напрями аналізу: 
1) зміст; 
2) дискурсивні стратегії; 
3) мовні засоби і форми реалізації. 
Зміст (контент) дискурсу охоплює тематичну належність, безпосереднє відношення до аналізованого 

тексту, історичний і політичний контекст, яким  разом з іншими аспектами соціальних і культурних 
установок необхідно приділяти увагу під час дослідження. 

А. Блэкледж пропонує п'ять типів дискурсивних стратегій, тісно пов'язаних з питаннями, що 
вивчаються, і які знаходяться на різних рівнях складності і лінгвістичної організації [4]: 

1. Референтні стратегії. 
2. Стверджуючі стратегії. 
3. Аргументуючі стратегії. 
4. Перспективаційні стратегії. 
5. Інтенсифікаційні або мітигаційні (пом'якшувальні) стратегії. 
Головною особливістю аналізу політичних і медіа-текстів є реконтекстуалізація аргументу. 

Аргументуючі стратегії необхідні для зв'язку текстів у ланцюзі дискурсів в семіотичному просторі 
комунікації; деякі їх особливості були усунені, замінені, розширені або реорганізовані, і є ключовими 
аспектами реконтекстуалізації дискурсу під час визначення ролі і статусу неосновних (недержавних) мов 
у країні. 

Способи, за допомогою яких здійснюється реконтекстуалізація аналізованого контексту, – це 
широкий пласт лінгвістичних засобів і форм, що несуть істотне ідеологічне навантаження. До них можна 
віднести використання деяких особистих займенників, метафору, метонімію, синекдоху, евфемізм, 
субституцію і персоніфікацію. Ключовими питаннями, які піднімаються під час дослідження аналізу 
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засобів, за допомогою яких адресатові (чи адресантові) привласнюються певні характеристики, щоб, 
наприклад, аргументувати, виправдати або легалізувати його винятковість, є питання перспективної 
дискримінативної аргументації й поширення інтенсифікації і мітигації висловлювання або вираження. Не 
менш важливими завданнями вважаємо також визначення функцій маніпулятивної дії, визначення 
статусу і актуалізації співрозмовників. 
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Януш О. Б. Дискурс в системе политической лингвистики. 

В статье рассматривается проблема дискурса как многогранного лингвального явления с точки зрения 
когнитивной социолингвистики и прагмалингвистики в соприкосновении с различными областями 
знания. Одной из подсистем его является политический дискурс как часть механизма политической 

коммуникации, изучаемой в контексте политической лингвистики. Данное явление широко исследуется в 
поле украинско-русского билингвизма на территории Украины и представляет интерес на фоне 

изучения политической коммуникативной практики. 

Yanush O. B. Discourse in the System of Political Linguistics. 

In this article the problem of discourse as multiple lingual phenomenon is under consideration from the 
cognitive social linguistic and pragmatical linguistic point of view along with a touch to different spheres of 

knowledge. Being one of its sub-systems the political discourse is studied as a part of political communication 
mechanism, which is considered to be searched in the context of political linguistics. This phenomenon is under 

widest research in the field of Ukrainian-Russian bilinguism on the territory of Ukraine and reflects huge 
interest on the background of political communicative practice study. 
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ОБРАЗОТВОРЧА ФУНКЦІЯ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ 
В АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті розглядається образотворчий потенціал питальних речень в американських поетичних 
творах ХХ століття й шляхи реконструкції таких текстових категорій, як образ автора, ліричний 
герой та читач. Одними з розповсюджених засобів морфологічного рівня, котрі слугують сигналами 
присутності автора в поетичному тексті, є займенники та особові форми дієслова, вивченню яких 

присвячена дана стаття. 

Проблема вивчення та опису вербального втілення образів автора, ліричного героя та читача в 
художній оповіді, поетичному тексті зокрема, стала центральною в лінгвістиці тексту другої половини 
ХХ століття з огляду на те, що сама література й поезія все сильніше відбивали особистий, 
індивідуальний характер творчості. У дослідженнях, присвячених цій проблематиці, з’являються описи 
різноманітних форм "поведінки" автора в художньому творі [1; 2; 3; 4]. Це пов’язано з розвитком науки, 
яка намагається розглядати літературний твір і як певний світ, результат творчої діяльності особи, що 
його створила, і як певне висловлювання, діалог автора із читачем. Певною мірою залежно від того, на 
чому сконцентровано увагу дослідника, йдеться про образ автора, літературного героя або читача в 
літературному творі [2], або про засоби втілення зазначених категорій у художній оповіді [4]. 

Серед усіх попередніх розвідок із теорії образу автора загальноприйнятою була думка про те, що 
художня проза та поезія розрізняються мовним строєм між собою не менше, ніж різні функціональні 
стилі: вони мають принципово різну інтонаційно-ритмічну структуру, звукову організацію (порівняти 
хоча б роль звукових повторів у віршах); зовсім інакшого, ніж у прозі, осмислення набувають, 
наприклад, граматичні форми особи [5]. У традиційній лінгвістиці наголос ставився на формальний та 
семантичний аспекти "існування" образів автора, ліричного героя та читача у художній оповіді: коли я 
прозаїчного твору зазвичай пов’язується із оповідачем, який у літературознавстві та лінгвістиці тексту 
інколи наближається до автора, а інколи протиставлений йому; друга особа ж ототожнюється із читачем. 
У ліричній поезії я і ти настільки умовні, що дослідники поетичних текстів інколи трактують різні Я як 
"образ ліричного героя", а ТИ (формально: адресат) навіть не піддається будь-якому узагальненому 
визначенню. 

Дослідник проблем поетики Ю. М. Тинянов визначав ліричного героя як образ поета чи легенду, що 
його огортає, як "життєву роль, особу, наділену визначеністю індивідуальної долі", психологічний 
портрет, набагато більше завершений та визначений, ніж сам автор, відкритий майбутньому та минулому 
(безкінечний у потенціалі своїх можливостей) [4: 171]. Усе це можна визначити коротким словом "міф", 
як правило несвідомий, що не має реального втілення та існування поза текстом, певний міф поета про 
самого себе (певну частину себе). Цей образ не є "одноразовим", він може бути актуальним упродовж 
певного корпуса текстів, таким, що охоплює загалом ту чи іншу поетичну систему [4: 121]. 

Отже, термінологія, пов’язана з усім колом питань, що виникають щодо формулювання понять 
образів автора, літературного героя та читача, досі не стала упорядкованою та загальноприйнятою. 

Звідси випливає актуальність даної статті, що полягає в подальшій розробці проблеми вивчення 
засобів втілення перелічених категорій художнього тексту на матеріалі поетичних творів американських 
авторів ХХ століття на таких стилістично виділених синтаксичних конструкціях, як питальні речення із 
вказівкою на особу. 

Відтак, метою статті є виявлення особливостей реалізації образотворчої функції питальних речень в 
американських поетичних творах ХХ століття. 

Виходячи з обмеженого обсягу статті, ми розглянемо тільки морфологічні засоби втілення образу 
автора у поетичних творах американських авторів ХХ століття. 

Таким чином, матеріалом статті слугуватимуть питальні речення з особовими ознаками (особові 
займенники, особові форми дієслова тощо) в англомовних віршах зазначеного періоду, що містяться у 
тематично єдиній питально-відповідальній конструкції. 

Об’єктом дослідження цієї статті постає питальне речення як оператор створення образу автора в 
поетичному творі. 

Предмет дослідження – морфологічні засоби та прийоми створення образу автора поетичної оповіді, 
що містяться в питальних реченнях. 

Будь-яке мовне спілкування передбачає відправника повідомлення (першу особу), тему та ціль 
повідомлення й адресата (другу особу). У поетичному мовленні всі ці компоненти постають у 
різноманітному, ускладненому та зміненому вигляді. На думку Г. В. Степанова, лінгвістичне 
моделювання мовленнєвого акту, спираючись на факти, що були здобуті під час розробки теорії 
значення та теорії референції, дало поштовх до перетворення в рамках літературної комунікації "особи, 
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що промовляє" в "образ автора" із визначеною комунікативною установкою, а "особу, що слухає" в 
"образ адресата" (термін закріпився в поетиці сприйняття) [5: 23]. Можна додати, що сам "образ автора", 
втілений в інтонаційно-семантичній та композиційній структурі художнього твору, різними шляхами 
стикається із "образами" оповідача, особи, що розповідає від першої особи, "ліричного героя", а "образ 
адресата" може проступати через призму будь-якого роду умовних звернень, введення "уявної" другої 
особи [5]. 

Лексичне позначення особи в поетичному творі може набувати як конкретного, так і безособово-
відстороненого або узагальненого значення. 

Прикладом лексичного втілення автора-оповідача в поетичному творі слугує уривок із вірша Трента 
Буша "Глибокий тил" (Trent Busch, "Heartland"): 1) And she saying, I cannot hear / What follows his name, 
and he, "What’s it all mean, Lizzie? We’ve made / A living and no one doubts our name"; 2) And she saying, I 
can hear now, / "if the words are old, let them be. / It’s hard enough with a dream; / Here, what can you see of a 
plan?" [6: 53]. 

Особові займенники she, he встановлюють особовий центр поетичної оповіді – бесіду подружжя 
фермерів похилого віку, та периферію поетичного простору – образ відстороненого оповідача-
спостерігача, який вибудовується за рахунок уживання особового займенника першої особи однини I  та 
модального дієслова теперішнього часу cannot hear/can hear. У мовленні оповідача чується авторський 
голос, авторська оцінка зображуваного: прості люди, що працюють на землі, втілюють у собі "глибокий 
тил" нації – heartland. Оповідач – це дуже важлива, але не єдина форма авторської свідомості. Автор 
проявляється не тільки в оповіді, але й у багатьох інших категоріях тексту: в сюжеті та композиції (у 
наведеному уривку такими сюжетно-композиційними деталями виступають повтори "And she saying, I 
cannot hear / And she saying, I can hear now"), в організації часу і простору (дієслова у вірші вжиті в 
теперішньому та в минулому часі, адвербіальні вказівки на час, на зразок now, here) та в інших 
дрібніших, з першого погляду, засобах, аж до обрання певних прийомів та засобів образності. 

Але важливо розрізняти суб’єкт мовлення (того, хто оповідає) та суб’єкт свідомості (того, чия 
свідомість та світосприйняття висловлюється). К. Г. Юнг у своїй праці "Про відношення аналітичної 
психології до поетико-художньої творчості" визначив колективне позасвідоме як дані при народженні, 
успадковані від пращурів форми образів, свого роду апріорні ідеї, що спрямовують людську фантазію у 
певному напрямі, але такі, що відтворюються тільки постфактум, у дії: у снах та художніх творах. Ці 
уявлення, праобрази, архетипи "проявляються тільки у творчо оформленому матеріалі в якості керуючих 
принципів його формування" [7: 170-171]. 

У поезії в концентрованому вигляді здійснюється втілення образів, які провокують ускладнення та 
перерозподіл "мовленнєвих ролей": автор – оповідач – адресат мовлення.  

Наведемо приклад умовного співвідношення "осіб" із вірша "2085" американської поетеси Сандри 
М. Жилбер (Sandra M. Gilbert, "2085"): 1) It’s 2085, you’re walking on a dirt road / in Sicily, you’re my 
blood- / kin, a seventeen-year-old girl; 2) Have you / come from New York to find lost ancestors, / or have you 
always been here? [8]. 

Перш за все, маркером нереальності всього поетичного світу є назва вірша, що позначає певний рік у 
майбутньому. Особовий присвійний займенник my встановлює автора-оповідача: вірш написаний від 
першої особи однини як звернення до своєї майбутньої родички (можливо, праонуки: you’re my blood-kin 
/ lost ancestors є номінативними одиницями, що втілюють це припущення в тексті). Причому, образ 
автора проявляється в цьому вірші доволі чітко, завдяки цій необмеженій обізнаності про події, що 
стануться у доволі віддаленому часі із людиною, яка належить до родини, є фізіологічною частинкою 
авторки ("and now the road unfolds and shines ahead / like the history neither of us understands"). Така вільна 
"навігація" в часі й просторі твору, а також повне володіння знанням про розвиток поетичних подій 
властиві тільки автору. На відміну від доволі реального образу автора, образ адресата висловлення є 
нереальним. Ця уявна сімнадцятирічна дівчина є суто плодом фантазії, тому й виникає питання: "Ти 
приїхала із Нью-Йорка знайти загублених пращурів, чи ти була тут завжди?" Це питальне речення в 
медіальній позиції поетичної оповіді виконує багатопланову функцію: текстотвірну та образотворчу. 
Розподіляючи текст на дві композиційні частини, питальне речення нівелює межу між реальним / 
нереальним у цьому поетичному творі за рахунок структурно-композиційного прийому звернення до 
співбесідниці (you), створюючи ефект бесіди. 

Задля подолання читацької недовіри, постмодерністської тотальної іронічності сприйняття автор 
використовує майже надмірну відвертість, інколи шокуючу сповідальність. Мотив щирості, сповіді стає 
важливим елементом у відтворенні образу автора в поетичному творі. Прикладом такого зображення 
автора в поетичному творі стане героїня вірша С. Жилбер "Поїздка в Конектикут" (S. Gilbert "Going to 
Connecticut"): романтичний образ молодої закоханої дівчини виписаний із мемуарною достеменністю: 
"Well, I was fifteen, you were twenty-one, we were / experimentally / "in love"…/ Remember the hedges – lilac, 
honeysuckle – / along the way, as we walked toward / we didn’t know where?" [8]. 

Питальні речення наведеного уривка звернені до уявного співбесідника (друга особа однини – you, 
питальне речення із розмовною граматичною конструкцією "Remember the hedges…?" замість повної 
форми загального питання "Do you remember…?"), із яким об’єднують спільні спогади: 1) we were / 
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experimentally / "in love"…; 2) we walked toward / we didn’t know where?; 3) We kissed a little / under one, 
tasting salt and 7UP / on each other, not sure what next or where…". Але друга особа ліричного вірша  (як і 
перша особа, від якої ведеться оповідь) отримує умовний характер, при цьому немовби ігнорується 
реальний адресат, а саме – уявний читач. Будь-який мовленнєвий акт передбачає того, до кого він 
звернений, і, певна річ, звернення до уявного співбесідника в межах поетичного світу є формою 
"ліричного самовтілення" чи "самовисловлення", націленого на другу особу позатекстового реального 
світу, а саме – на читача. Розмова ж із самим собою перетворює оповідача або автора на певного 
адресата. Звернення до самого себе (в тому випадку, коли це звернення не є "внутрішньою мовою") 
вибудовують певним чином соціально обумовлений тип мовлення. 

У такому вигляді існування автора в художній оповіді простежується суміщення двох суб’єктів 
свідомості (автор і герой), причому суб’єкт мовлення один: оповідач. Погляд М.М. Бахтіна на 
"надмірність автора" прокладає розподіл між біографічним, реальним автором та автором як естетичною 
категорією, розпорошеною в тексті. "Автор має знаходитись на межі створеного ним світу як активний 
його творець [...]. Читач ставиться до нього не як до певної особи, не як до іншої людини, а як до 
принципу, який необхідно наслідувати (і тільки біографічне розглядання автора перетворює його на 
певну в бутті людину, за якою можна спостерігати). У середині твору автор – сукупність творчих 
принципів, які мають бути здійснені (тобто у свідомості читача, який прямує за автором під час 
читання)" [2: 1]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що образ оповідача в американських поетичних творах ХХ 
століття є образом із обмеженням за рахунок його положення в часі та просторі, особливими рисами, 
віком та іншими обставинами. Образ автора, навпаки, є категорією тексту, що існує необмежено, хоча 
ступінь авторської "активності" в оповіді буває різною й вербалізується різноманітними мовними 
засобами різних текстових рівнів. 

До перспективних напрямків дослідження окресленої проблематики слід віднести вивчення прояву 
образу автора в питальних конструкціях творів американської прози ХХ століття. 
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Алфёрова Н. С. Образотворческая функция вопросительных предложений в американских 
поэтических произведениях ХХ века. 

В статье описывается образотворческий потенциал вопросительных предложений в американских 
поэтических произведениях ХХ века и пути реконструкции таких текстовых категорий, как образ 

автора, лирический герой и читатель. Одними из распространенных средств морфологического уровня, 
служащих сигналами присутствия автора в поэтическом тексте, являются местоимения и личные 

формы глагола, рассмотренные в данной статье. 

Alfyorova N. S. Image-Making Function of Interrogative Sentences in American 
Poetic Texts of the 20th century. 

The given article is focused on the description of image-making potential of interrogative sentences and ways of 
reconstruction of the image of the author, personage and reader in American poetic texts of the 20th   century. 

One of the most common means of morphological level which serve as signals to the image of the author, 
personage and reader in poetic text are pronouns and personal forms of the verbs.
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ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ТА АКЦЕНТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТА 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

У статті проаналізовані підходи до визначення соціолінгвістичного статусу англійської мови в Канаді. 
Стаття висвітлює відмінні та подібні риси канадських голосних, приголосних та словесного наголосу в 

порівнянні з британським та американським стандартами. На матеріалі інтерв’ю Джима Керрі 
досліджені сучасні фонетичні особливості канадського варіанта англійської мови.  

Англійська мова є поліетнічною або національно негомогенною. Для 400 мільйонів людей це є рідна 
мова, але із національними варіантами та регіональними різновидами. Тому дослідження варіативності 
мовних одиниць в усному мовленні є надзвичайно актуальною проблемою. 

Кожна країна, де англійська є основною мовою (Сполучене Королівство, Австралія, Канада, Нова 
Зеландія), має на меті зберегти всі лінгвістичні відмінності, користуючись своїм мовним стандартом [1: 
35]. 14 мільйонів канадців вважають англійську своєю рідною мовою, але англійська мова в Канаді має 
спільні риси, як із стандартом Великої Британіі (RP), так і зі стандартом США (GA) [2: 93].  

Оскільки в порівнянні із лексичними та граматичними аспектами мови фонетичні зміни відбуваються 
набагато швидше, дослідження саме фонетичних особливостей канадської англійської є важливим 
завданням.  

Мета даного дослідження полягає у виявленні спільних та відмінних рис голосних, приголосних та 
словесного наголосу між англійською мовою в Канаді і британським (RP) та американським (GA) 
мовними стандартами.  

Соціолінгвістичний статус англійської мови Канади визначається вченими по-різному. Деякі 
дослідники не визнають автентичність англійської мови у Канаді, деякі ж навпаки, підтверджують 
існування варіанта, так само, як британського, американського, новозеландського [3: 43]. 

Канадці, як пише, Е. Партрідж мають досить виразний різновид  англійської мови, який значно 
більше відрізняється від того різновиду, на якому говорять у Великобританії, ніж англійська мова 
австралійців. Але в багатьох інших роботах англійська мова Канади ототожнюється або з британським, 
або з американським варіантами, у кращому випадку робиться застереження щодо його "зіпсованості" 
домішками індіанських, ескімоських, французьких, шотландських, ірландських та інших елементів. 
Обидві точки зору надто спрощено трактують дійсний характер стану мови в Канаді, в розвитку якого 
значну роль відіграли такі чинники, як мова емігрантів з Британських островів і мовні особливості 
вихідців з американських штатів Нової Англії [2: 94]. Тому видається більш правильною думка У. Авіса, 
яку ми поділяємо: "Англійська мова Канади являє собою сплав мов Америки і Англії, до якого додалося 
багато специфічних ознак, типово канадських" [4: 62]. Саме ця сукупність різноваріантних особливостей, 
які проявляються  в англійській мові Канади, і надають йому унікальний характер.  

О. Д. Швейцер стверджував, що Канаду варто, мабуть, віднести до числа "зон", оскільки в ній 
"англійська мова виявляє надзвичайно мало своїх власних розпізнавальних рис і в той же час піддається 
тиску з боку як британського, так і американського варіантів з явною перевагою рис останнього" [5: 18]. 
Але вже в 1976 році О. Д. Швейцер вважає мову Канади "канадським варіантом англійської мови, що 
наближається за своїми ознаками до американського варіанта" [6: 28]. 

Л. Г. Попова у своїх працях [7; 8] не використовує поняття "зони". Відповідно до положення 
О.Д. Швейцера про визначальну роль літературної норми в структурі варіанта, вона зосереджує всю 
увагу на "канадському варіанті літературної мови", розуміючи його як "нормовану літературну мову, що 
є різновидом єдиної стандартної англійської мови, тобто територіальним різновидом єдиної сучасної 
літературної (нормованої) англійської мови" [7: 20].  

Л. Г. Попова знаходить багато явищ, спільних для канадського та американського варіантів сучасної 
англійської літературної мови ("загальне ядро"), але в той же час відзначає, що канадський варіант має 
багато спільного з британським. "Наявність певних диференціальних ознак канадського варіанта 
англійської мови на лексико-семантичному рівні (до яких належать як самі канадизми, тобто лексичні 
одиниці, специфічні протиставлення, що включають американізми, бритицизми і загальноанглійські  
одиниці, а також сам факт співіснування цих одиниць у Канаді), дає певну підставу для того, щоб 
характеризувати сучасну літературну англійську мову в Канаді (на лексико-семантичному рівні) як 
дискретну мікросхему або окремий варіант літературної англійської мови, що займає проміжне 
положення між GA і RP і тяжіє більшою мірою до американського варіанта" [7: 20]. Радянські вчені (Г. 
С. Щур, Т. І. Касаткіна, Н. І. Ільчук, М. М. Дроздова та ін.) у своїх роботах про англійську мову Канади 
користуються терміном "варіант", не вдаючись до обговорення цього питання. 
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Найпершою різницею в мові, яку помітно в іноземців, являється вимова. М. Оркін вважає, що на 
канадську вимову сильно впливає фонетика General American, в самій же Канаді власного вимовного 
стандарту не існує, і навіть одна і та сама людина вимовляє одні й ті самі звуки по-різному. Найбільш 
типовим для Канади вважається вимова провінції Онтаріо, досліджена У. Авісом [9: 172]. Він зазначив, 
що в словах повсякденного вжитку тут переважають американські мовні навички, тоді як у словах 
літературного стилю, які рідше використовуються в повсякденній мові, – британські. Відмінності у 
вимові залежать також від соціального статусу носіїв: верхні суспільні верстви більше схильні до 
британської вимови, нижні шари – до американської. З цього приводу варто навести вислів Стівена 
Лікока: "У Канаді нам досить підтримувати дві мови без намагань винайти сленг, тому ми просто 
продовжуємо свою справу і використовуємо англійську для літератури, шотландську для проповідей, і 
американську для розмов." [10] 

Подібно до General American, канадською рисою є відсутність розрізнення довготи і короткості 
голосного: в канадському варіанті немає постійної залежності між якістю та довготою голосного, що 
знаходиться під відносно сильним наголосом; вимова традиційно коротких голосних часто 
подовжується, особливо у зв'язку зі зміною висоти тону, наприклад, падінням і підйомом висоти в кінці 
висловлювання. Вимова довгих голосних може скорочуватися, від чого втрачається відмінність у вимові 
таких слів, як cot – caught, sod – sawed. При подовженні голосного відзначається тенденція вставляти 
додатковий голосний, тому створюється враження додаткового складу. 

Однією з найбільш помітних особливостей на рівні голосних у сучасній англійській мові Канади є так 
зване "канадське підняття", яке було зафіксоване ще в 1942 році та притаманне деяким північно-
американським штатам. Так дифтонг [au] перед глухим приголосним у словах типу house, right, pike, 
knife, type, pipe, south, couch, out вимовляється в Канаді як [Λu], тобто з першим елементом більш 
високого підняття [11: 491]. Перед дзвінким приголосним і в кінці слова цей дифтонг вимовляється, як і в 
США, тобто [au]: down, loud, bows, rouse, cow.  

У словах типу news, dew, tune, student, де після альвеолярних приголосних британському [ju:] 
відповідає американське [u:]. Британська норма користується в Канаді великим престижем, за винятком 
слова suit, в якому 83% інформантів вимовляли [u:]. Вимова цих слів з монофтонгом спостерігалася 
частіше у людей більш низького культурного рівня, в той час як престижність [ju:] мала наслідком 
поширення його на вимову навіть таких слів, як moon, noon, too. В Онтаріо вимова duke [duk], news [nuz] 
багатьма носіями оцінюватися як "негарна" (inelegant) [10].  

У односкладових словах типу tooth, food, root, roof, hoof, в яких у середньоанглійський період 
коренева голосна звучала [е:], канадці переважно вимовляють її як [u:]; в словах soot, foot, look коренева 
голосна звучить коротко [u].  

У словах типу class, dance, bath, де в американському варіанті вживається голосний [æ], а в 
британському – [α:], для канадської вимови більш характерною є американська тенденція. Саме це поряд 
зі специфікою вимови [r], і додає мові канадців типово "американського" забарвлення. Тільки в 
іменниках aunt і drama канадцями більш високого освітнього рівня зазвичай вимовляється з [α:].  

Значний інтерес для лінгвістів представляють запозичення, в яких домінує вимова голосного 
переднього ряду [æ], хоча мовці американського стандарту англійської мови схильні вимовляти [a]. У 
70% випадків виявлена подібна тенденція щодо голосного [æ] у географічних назвах (Iran, Nevada, 
Slovakia), власних іменах (Barak, Franco, Modano, Natasha), назвах страв (goulash, pasta, nacho).  

Слово zebra більше половини канадців вимовляють з [e] в наголошеному складі, тоді як у США тут 
вимовляється [i:]. Форма been в канадській вимові має голосний [i:], в американській [i]; в аgain подібно 
до британської норми вимовляється під наголосом дифтонг [eI], у той час як у США зазвичай [e]. У 
першому наголошеному складі іменників типу process, progress більшість канадців вважає за краще 
дифтонг [ou], а не [е], як у США. В аналогічній позиції іменника produce більшість канадців теж 
дотримуються британської вимови з [е], у той час як у США вимовляють [ou]. Слово vase, яке в 
американському варіанті є [veIz], у Канаді звучить переважно [vα: z].  

Також британський тип вимови переважає в канадців в словах типу docile, senile, virile, missile, 
projectile, futile, де в кінці вимовляється [aI], тоді як у США тут зазвичай звучить [I] або [е]. 
Виключенням є слово fertile, яке жителі Онтаріо частіше вимовляли з [I] або [е] в ненаголошеному 
кінцевому складі [11]. 

Префікси anti-, semi-, multi-, які в американському варіанті вимовляються з [aI], більшість канадців 
вимовляє по-британському з [I]. Тому підлітки в прикордонних місцевостях Канади називають своїх 
американських однолітків "semis" [ 'semaIz].  

Дієслівна форма минулого часу shone вимовляється більшістю канадців з [е:] на противагу 
американському [ou]. Літера "z" в Канаді називається по-британськи [zed], а не по-американськи [zi:]. 

Двоїста вимова слів leisure як [ 'leʒеr] або [ 'li: ʒэr] і neither з голосним [i:] або [aI] практикується і 
серед канадців, хоча в першому випадку більшість віддає перевагу британській формі з [e], а в іншому – 
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американській з [i:]. Іменник tomato вживається з американським наголошеним [eI], британський [α:] 
зустрічається лише зрідка.  

Значно менше розбіжностей у галузі приголосних. Типовою рисою канадської вимови є так звані 
"інтрузивні" [r]. Наприклад, слово khaki вимовляється ['kα:rkI] (пор. амер. ['kα: ki], брит. ['hækI]). Цей [r] 
зазвичай з'являється після довгого голосного перед приголосним у словах, де історично його не повинно 
бути; poach ['pourt∫], яке перетворюється на омофон іменника porch. Канадці, як і американці, 
вимовляють [r] у кінці слів та перед приголосними в словах типу car, cart. Зустрічається також у Канаді 
така фонетична риса General American як поява [h] перед початковою [w] у словах типу whether, whine, 
whale, але більше третини жителів не дотримуються цього правила послідовно, а ще близько третини 
взагалі у подібних випадках [h] не вживає. 

Було відмічено, що дзвінка вимова глухого [t] в міжвокальній позиції поширена в Канаді, тому пари 
seated – seeded, wading – waiting, bleating – bleeding, butter – budder можуть бути майже омофонами. Ця 
ознака є характерною для мовців General American, але близько половини канадців у таких парах 
розрізняють в таких парах звуки [t – d].  

Чіткої преференції щодо наголосу окремих слів у канадській англійській не простежується, окрім 
наголошення багатоскладових слів, що закінчуються на суфікси -ary, -ory, -mony, -ery.  

У словах типу dictionary, ordinary, obligatory, reformatory в канадському варіанті зазвичай 
спостерігається третинний наголос на суфікс, що є наслідуванням американського мовного стандарту 
(GA), у той час як у британській вимови ці слова мають тільки один наголос на корені слова і склади 
зливаються, значно спрощуючи структуру слова [12].   

Щодо наголосу двоскладових слів, перевага надається американському акцентуальному зразку. Під 
впливом французької мови, яка є другою державною мовою Канади, наголос отримують слова valet, 
bouquet на кінцевому складі.  

Для дослідження були підібрані інтерв’ю з актором Джимом Керрі [13; 14; 15], який прославився 
ролями у  комедійних, дитячих фільмах, а також озвучуванням мультфільмів. 

Джим Керрі народився і виріс у Ньюмаркеті, що у канадській провінції Онтаріо. Хлопець виховувався 
в дуже бідній сім’ї, змалку працював та з часом отримав всесвітнє визнання. Один із перших коміків усіх 
хіт-парадів, найдорожчих акторів США, він все ще не втратив ознак, притаманних канадському акценту. 
Дослідження виявило відсутність розрізнення довгих та коротких голосних. Звуки [α:] та [і:] були 
помітно коротші на відміну від британського варіанту. 

 Щодо зміни якісної характеристики, мало місце таке явище, як "округлення". (Як говорять канадці – 
"speak as if you’re going to kiss someone"). Кілька разів у Джима Керрі у словах типу been спостерігалось 
американське наслідування вимови короткого, хоча звичайною вважається вимова подовженого звука, як 
у британському варіанті [i:]. 

Було виявлено ще одну тенденцію наслідування американської вимови, що було продемонстровано 
на прикладі вимови [æ] замість [α:] (dance, chance). Звук [   ] був подовжений у кількох словах та 
словосполученнях. Слова типу roof вимовлялись у переважно у британському варіанті – [ru:f], а не 
американському – [ruf]. Найчисельнішими були випадки "канадського підняття" (house, out).  

Дослідження показало, що канадський варіант англійської мови володіє своєрідністю, притаманною 
лише йому. Отже, його не можна вважати викривленням будь-якого іншого варіанта. 

Подальше дослідження інтонації носіїв трьох різновидів вимови (жителів центральної Канади, 
прибережних провінцій східного узбережжя та острова Ньюфаундленд) може дати більш цілісну картину 
даного варіанта англійської мови. Перспективною була б наукова розвідка лексичних та граматичних 
особливостей, а також вплив французької мови на сучасну англійську в Канаді.  
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Гаращук Л. А. Основные фонетические и акцентуальные особенности канадского варианта 
английского языка. 

В статье проанализированы подходы к определению социолингвистического статуса английского языка 
в Канаде. Статья отображает отличительные и подобные черты канадских гласных, согласных и 
ударения в сравнении с британским и американским стандартами. На материале интервью Джима 
Керри исследованы современные фонетические особенности канадского варианта английского языка. 

Haraschuk L. A. The Main Phonetic and Accentual Peculiarities of Canadian Variant of the 
English Language. 

The approaches towards the definition of sociolinguistic status of the English language in Canada are analyzed. 
The article reflects differences and similarities of Canadian vowels, consonants and word stress in comparison 
to Received Pronunciation and General American. The phonetic peculiarities of modern Canadian variant the 

English language are investigated on the material of Jim Kerry’s interviews. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

У статті розглянуто деякі  особливості перекладу науково-технічної літератури, основною метою 
якого є точна передача інформації;  виявлено його основні способи, прийоми та  стратегії. 

Представлено характерні особливості науково-технічної літератури, а саме: точність, стислість 
вираження думки, логічна послідовність та повнота викладу матеріалу.   

Як відомо, тематика науково-технічних перекладів дуже різноманітна: теорія інформації, динаміка, 
астрофізика, електроніка, електротехніка, авіація, нанотехнології і це ще далеко не повний перелік.  

Мета даної статті проаналізувати певні особливості перекладу такого виду текстів, бо вдосконалення 
навичок перекладу науково-технічної літератури є, як ніколи, актуальною проблемою в процесі 
підготовки спеціалістів; роль та значення науково-технічного перекладу важко переоцінити в умовах 
глобалізації. На актуальності цього питання наголошує Т. Р. Кияк: "Через різке збільшення попиту на 
переклад його якість вимагає особливої професійності" [1: 54].  

Аналіз досліджень та публікацій з цієї теми ілюструє, що "більшість  лінгвістів цей вид перекладу 
вважають особливим видом діяльності, який визначається, в першу чергу, своїми функціональними, а не 
стилістичними чи жанровими особливостями" [1: 56]. У перекладознавстві розглядаються не лише 
загальні питання перекладу, а й окремі прийоми, що застосовуються при перекладі науково-технічної 
літератури, і, "в залежності від статусу перекладу виникають різноманітні перекладацькі стратегії" [2: 
341].  

Відомий на Заході автор в області перекладознавства M. Snell Hornby відмічає: "Між різними видами 
перекладу (технічний / літературний переклад) спільного не так вже й багато" [3: 28]. При перекладі 
науково-технічного тексту доводиться вирішувати одночасно цілий комплекс різноманітних завдань. 
Цей труд вимагає не лише бездоганного володіння мовою, певних галузевих знань, але й максимум 
зусиль з боку перекладача. Оскільки "при перекладі наукової та технічної літератури, як правило, немає 
необхідності шукати в тексті будь-який прихований зміст, то тут необхідно прагнути до особливої 
термінологічної точності. При цьому необхідно мати на увазі, що далеко не завжди технічні терміни 
співпадають за своїм обсягом в різних мовах" [4: 29].  

Основна вимога до науково-технічного перекладу – це точна передача інформації. Як відомо, 
труднощі при перекладі викликає, в першу чергу, передача правильного змісту кожного речення, що 
дуже часто не відповідає дослівному перекладу. Критерії адекватного науково-технічного перекладу 
чітко сформульовані: "… він повинен точно передавати зміст оригіналу, містити загальноприйняту в 
мові перекладу термінологію й відповідати нормам науково-технічної літератури, переклад якої 
здійснюється" [1: 56]. 

 Розглянемо детальніше, що ж забезпечує досягнення адекватного перекладу, тобто найкращих 
результатів у даному виді діяльності.  

Якість перекладу науково-технічної літератури в значній мірі залежить, по-перше, від особливостей 
даного виду літератури, по-друге, від рівня мовної та загальної технічної та наукової підготовки особи, 
яка займається перекладом. Досить частими є випадки, коли переклад зазнає редагування спеціалістом 
відповідної області. Характерною особливістю науково-технічної літератури є точність та стислість 
вираження думки, з одного боку, та сувора логічна послідовність та повнота викладу, з іншого. Саме цим 
обумовлено певний характер мовних засобів, типових для даного виду літератури. "Найголовнішою 
визначальною рисою науково-технічного типу тексту є його когнітивність, інформаційна насиченість" [5: 
281].  

Для науково-технічної літератури характерне вживання великої кількості термінів, а також певних 
слів та зворотів. Реченням властива поширеність, тобто групування навколо головних членів речення 
великої кількості другорядних членів. Наприклад: Dies ist in erster Linie die Möglichkeit, Ultraschallwellen 
auf optischem Wege sichtbar zu machen, was zur Entwicklung zahlreicher interessanter Verfahren zur Messung 
der verschiedensten Materialkonstanten führt.  

Характерною також є наявність поширених означальних груп та однорідних членів, широке 
використання вставних конструкцій, а також використання складносурядних та складнопідрядних 
речень, наприклад: Dass dabei seine technische Bedeutung gelegentlich etwas überschätzt wurde, liegt aber 
nicht daran, dass die betreffenden experimentellen Ergebnisse etwa nicht genügend sichergestellt wären, 
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sondern daran, dass im allgemeinen für einige Betriebe noch die erforderlichen, genügend wirtschaftlich 
arbeitenden Ultraschallgeneratoren fehlen.  

Загальновідомо, що для перекладача, який має достатню мовну підготовку, але не володіє 
необхідними знаннями у відповідній галузі науки й техніки, основні складності будуть пов’язані з 
розумінням тих частин тексту, в яких викладено вузькофахові питання. Хоча значну складність являє 
собою іноді й переклад спеціальних термінів. І навпаки, для перекладача, який має ґрунтовну технічну 
підготовку, але в недостатньому ступені володіє всіма тонкощами німецької граматики, основні 
труднощі в розумінні змісту будуть пов’язані, в першу чергу, з явищами мовного порядку: з 
встановленням змістових зв’язків між окремими словами в реченні, з розумінням граматичних 
конструкцій, вибором адекватного варіанту їх перекладу та ін. 

Розглянемо та проаналізуємо, які знання та вміння необхідні для того, щоб перекладати науково-
технічну літературу, а також зупинимось на конкретних завданнях, які перекладачу необхідно постійно 
вирішувати в процесі перекладу, та на тих труднощах, з яким він неминуче зіткнеться. 

Передусім слід відмітити, що до складу поняття "науково-технічна література" входять такі її види як 
технічна книга, стаття технічного журналу, монографія, технічний опис або посібник, патенти, технічний 
довідник, каталог та ін. Як правило, праці, присвячені викладенню наукових проблемних питань 
відрізняються наявністю повних, поширених і складних, іноді дуже розгорнутих речень. Тексти, які 
мають описовий характер (довідники, каталоги та ін.), часто містять речення називні, тобто ті, які не 
мають у своєму складі присудка, та цілі абзаци, які представляють собою простий перелік. Але ці тексти, 
як відомо, насичені спеціальною термінологією. 

З урахуванням специфіки складностей, які виникають при перекладі технічних текстів, перекладач 
повинен вміти впізнавати та перекладати граматичні форми та конструкції, удаючись до їх 
трансформацій; вміти визначати необхідне значення багатозначних граматичних форм та службових 
слів, а також знати спеціальні способи перекладу деяких форм та конструкцій, пов’язаних з перебудовою 
речення. Дуже важливо дотримуватись правильної послідовності дій у процесі перекладу, особливо це 
стосується складних за будовою речень з вставними підрядними. 

Зупинимось на питаннях, які відносяться до галузі граматики. При перекладі науково-технічної 
літератури виникають труднощі, пов’язані з впізнанням та перекладом різних граматичних форм та 
конструкцій. Характер цих труднощів дуже різноманітний і обумовлений специфічними особливостями 
німецьких граматичних конструкцій. Це стосується, передусім, таких конструкцій як група іменника з 
поширеним означенням, наприклад: Die bei der Verwendung von Oxydator und Brennstoff erzielbaren 
Ausströmgeschwindigkeiten… У даному випадку перекладач повинен володіти добре натренованою 
навичкою, щоб побачити "стик" артикля з прийменником і пояснювальними словами та дотриматись 
правильної послідовності перекладу, почавши переклад з іменника die Ausströmgeschwindigkeiten.  

Не менш важливим є дотримуватись правильної послідовності при перекладі інфінітиву, оскільки в 
німецькому реченні інфінітиви групуються в кінці речення, що абсолютно не властиво українській мові.  

При передачі порядку слів необхідно спочатку встановити, що повідомляє автор у даному 
конкретному реченні, на яке питання відповідає речення в цілому. Порядок розташування смислових 
груп при перекладі не є довільним, а залежить від того, що повідомляється в даному реченні. Відмітимо, 
що слова, які несуть "основне повідомлення" при перекладі розташовані ближче до кінця речення.  

Типовою помилкою при перекладі речень, які починаються з другорядного члена, є винесення 
підмету на перше місце, за ним слідує присудок, а потім всі інші члени речення. Інша типова помилка 
полягає в довільному розташуванні окремих змістових груп.  

Необхідно також мати на увазі, що перед присудком може стояти лише одна змістова група, яка 
займає в реченні перше місце й може бути дуже поширеною. При перекладі необхідно зберігати її 
єдність, тобто не можна розбивати цю групу на складові та розміщувати їх на різних місцях в реченні, 
наприклад: Innerhalb des gesamten Arbeitsprogramm während des Internationalen Geophysikalischen Jahres 
nimmt das Fachgebiet Meteorologie eine besondere Stellung ein. Неправильний переклад: В рамках загальної 
програми праць галузь метеорології протягом Міжнародного Геофізичного року займає особливе місце. 
Помилка полягає в тому, що частина першої групи (während des Internationalen Geophysikalischen Jahres) 
перенесена в іншу частину речення. Правильний переклад: В рамках загальної програми досліджень, які 
проводяться протягом Міжнародного Геофізичного року, дослідження в галузі метеорології займають 
особливе місце. 

Небезпека виявитись "невпізнаним" у тексті стосується також і зовнішньо схожих граматичних форм, 
наприклад, окремих форм умовного та дійсного способу. Особлива складність пов’язана з перекладом 
багатозначних граматичних форм та багатозначних службових слів. У цьому випадку необхідно 
враховувати ряд факторів, які допомагають визначити граматичну функцію слова та правильно 
перекласти його на українську мову. Ця складність виникає при перекладі таких слів як damit (сполучник 
сурядності, сполучник підрядності, займенниковий прислівник), займенник es (особовий, безособовий, 
вказівний; співвідносне слово, вступне слово) та ряд інших. 
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Використання спеціальних способів перекладу окремих конструкцій нерідко пов’язане з уже 
згаданою перебудовою речення. Це стосується, наприклад, перекладу деяких конструкцій с дієсловом 
lassen: підмет в називному відмінку стає при перекладі прийменниковою групою, дієслово в інфінітиві 
стає дієсловом-присудком. Наприклад: Die niedrige Temperatur läßt den Sauerstoff in flüssige Form 
übergehen. – При низькій температурі кісень переходить в рідкий стан.  

  Доцільно враховувати конкретні способи перекладу деяких типів підрядних речень зі сполучником 
ohne daß "без того, щоб", коли підрядне речення стає самостійним, крім того, вводиться 
словосполучення "при цьому". Наприклад: Kurzwellen können sehr weite Distanzen innerhalb der Ionosphäre 
zurücklegen, ohne daß ihre Intensität merklich verändert wird. – Букв.: Короткі хвилі можуть проходити в 
межах іоносфери великі відстані без того, щоб їх інтенсивність помітно змінилась. Адекватний 
переклад: Короткі хвилі можуть проходити в межах іоносфери великі відстані, при цьому їх 
інтенсивність майже не змінюється. Ми бачимо, що речення типу "…без того, щоб таке явище 
відбувалось" перебудовується в речення "…при цьому таке явище не відбувається." Можливі й інші 
способи перекладу цього речення, а саме, переклад за допомогою дієприслівникового звороту: "Короткі 
хвилі можуть проходити в межах іоносфери великі відстані, майже не зменшуючи своєї інтенсивності" 
або переклад з використанням прийменника "без": "Короткі хвилі можуть проходити в межах 
іоносфери великі відстані без помітних змін своєї інтенсивності." У цьому варіанті переклад дієслова 
передано групою іменника з прийменником ("без змін").   

Різниця в будові німецької та української мов зумовлює введення й випускання окремих слів при 
перекладі, повторення деяких з них, заміну однієї частини мови іншою. Наприклад, прикметник може 
перекладатися іменником, прислівник – прикметником, дієслово – іменником та ін. Такі заміни 
називаються перекладацькими трансформаціями, й вони ретельно розглядаються в перекладознавстві. 
Наведемо ще один приклад докорінної перебудови на перший погляд цілком звичайного німецького 
речення: Gerade durch die Kleinheit der Wellenlänge haben sich besondere Anwendungen des Ultraschalls 
ergeben. – Саме малість довжини хвилі зумовила особливе застосування ультразвуку.  

Але в перекладознавстві відомі випадки й більш різкого розходження способів передачі однієї думки. 
Оскільки переклад повинен відповідати нормам та стилю науково-технічної літератури, то в ряді 
випадків близький до тексту варіант перекладу може виявитись неприйнятним через порушення норм 
української мови. В окремих випадках, щоб правильно передати зміст німецького речення, може 
знадобитися значне перебудування всього речення, використання слів, яких немає в німецькому реченні, 
більш довільна передача відповідної думки та ін. Розглянемо приклад: Die Herstellung von 
Reinstgermanium könnte heute als weitgehend gelöst betrachtet werden. Im Gegenteil, dies ist bei 
Siliziumelementen nicht in gleichem Maße der Fall. – Одержання хімічно чистого германію, очевидно, 
можна вважати вирішеним. Однак, цього ще не можна сказати про деталі з кремнію. Враховуючи 
зміст першого речення та його змістовий зв'язок з другим, доводиться відмовитись від близького до 
тексту варіанту перекладу другого речення й передачі його змісту використати абсолютно інші слова.  

Розглянемо ще один подібний приклад: Abschließend sei ein kurzer Blick auf die 
Anwendungsmöglichkeiten des Plasmas gestattet. – Насамкінець коротко зупинимось на можливостях 
використання плазми. У даному випадку необхідно відмовитись від близького до тексту варіанту 
перекладу: "Насамкінець дозволимо собі кинути короткий погляд на …", оскільки українською мовою не 
прийнято виражати цю думку таким чином. Розглянемо ще один цікавий приклад: Da die Wellenlänge des 
Ultraschalls klein ist, so ist man frei von den störenden Einflüssen der Wände des Untersuchungsgefäßes. – Так 
як довжина ультразвукової хвилі дуже невелика, то відпадають обмеження, які створюють стінки 
дослідницького резервуару. Близький до тексту варіант перекладу "…, то ми вільні від впливів стін, які 
заважають" є неприйнятним для української мови. 

Отже, як бачимо, для виконання якісного перекладу науково-технічного тексту перекладач повинен 
володіти не лише граматичними та лексичними основами перекладу, а й всім арсеналом перекладацьких 
трансформацій. 
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Гречина Л. Б., Хант Г. А. К вопросу об  особенностях перевода научно-технических материалов.  

В статье рассмотрены некоторые особенности перевода научно-технической литературы, основной 
целью которого является точная передача информации; выделены его основные способы, приёмы и 
стратегии. Представлены характерные особенности научно-технической литературы, а именно: 
точность, сжатость выражения мысли, логическая последовательность и полнота изложения 

материала.  

Grechina L. B., Khant  G. O. On the Issue of  Scientific and Technical Materials  Translation Peculiarities.  

The paper examines some peculiarities of translation of scientific and technical literature aimed at the accurate 
information transfer; the main means, methods and strategies of such translation are described. The 

characteristic features of scientific and technical literature that is accuracy, compactness of expression, logical 
order and completeness of material are distinguished. 
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УДК 81’ 22 
Ю. Б. Давидюк, 

 викладач 
(Хмельницький національний університет) 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ 
АБСОЛЮТНИХ КОНСТРУКЦІЙ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

У статті йде мова про різні шляхи перекладу абсолютних зворотів як граматичних форм та 
синтаксичних конструкцій  у науковій літературі. Значна увага приділяється не лише способам 
перекладу, але й структурі абсолютних конструкцій, їхнім функціям у реченні та факторам, що 

впливають на вибір певної синтаксичної конструкції у мові перекладу. 

Абсолютні конструкції (далі – АК) широко вживаються в англійській мові в усіх жанрах літератури: 
художньому, газетно-інформаційному, науково-технічному, офіційно-діловому тощо. Тому актуальним є 
питання щодо перекладу АК. Нині в Україні особливості та труднощі перекладу АК з англійської на 
українську мову ще недостатньо висвітлені. Різні автори описують різні шляхи перекладу АК (залежно 
від того, що вони беруть за основу). Але загалом питання залишається невирішеним. Відсутні також 
посібники, в яких повно і чітко викладаються відомості про переклад АК в літературі різних жанрів. 
Тому необхідними є подальші дослідження у цій галузі. Ця стаття має на меті систематизувати відомості 
про переклад АК як граматичних форм і конструкцій та розглянути способи перекладу АК в науковій 
літературі на основі прикладів.  

Проаналізувавши літературу з обраної теми, повинна зазначити, що найповніше висвітлена ця 
проблема в роботах таких відомих філологів та перекладачів як Я. Й. Рецкер, І. В. Карабан, 
І. В. Корунець, Л. С. Бархударов та інші. Я. Й. Рецкер першим виклав основи перекладу АК у своїй 
кандидатській дисертації "Стилістично-граматичне значення АК у сучасній англійській мові" (1953). У 
ній він наголошує на функціональному принципі перекладу АК як структур, що не мають постійних 
формальних відповідників в українській мові і для перекладу яких потрібно аналізувати все речення; АК 
є другорядним поширеним членом речення з неповною предикацією [1: 104]. АК не має формального 
граматичного зв’язку з головною частиною речення, але завжди логічно співвідноситься зі змістом 
головної частини речення або з одним із головних членів речення. Вибираючи синтаксичний засіб при 
перекладі АК (наприклад сурядне, підрядне чи окреме речення), потрібно враховувати сильніший чи 
слабший зв'язок АК з головною частиною речення. 

АК з дієприкметником теперішнього часу є найбільш вживаною. Вона складається з іменника у 
загальному відмінку (рідше – особового займенника чи субстантивованого словосполучення) та 
дієприкметника І. Інколи частиною такої АК може бути займенник "it" або "this". Наприклад: The door 
and window of the room being open, we looked in. –  Двері і вікно кімнати були відчинені, і ми заглянули в 
неї. АК з дієприкметником минулого часу – перша частина подібних зворотів виражена особовим 
займенником або іменником у загальному відмінку, який означає особу, на яку направлена дія, виражена 
дієприкметником минулого часу (одним або із залежними словами) в якості II частини конструкції. У 
реченнях цей зворот вживається у функції різних обставин і перекладається відповідним підрядним 
обставинним реченням. Наприклад: "Вуe", – he said, and walked away, his farewell unanswered. – "Бувай", – 
промовив він та вийшов, але його прощання залишилось без відповіді. Досить поширеними є АК з 
недієслівними формами. Вони відрізняються від дієслівних тим, що в них предикативна частина 
виражена не дієслівною формою, а прикметником, статівом, прислівником, іменником з прийменником. 
Подібні АК  перекладаються сурядним реченням, підрядним реченням, дієприслівниковим зворотом чи 
іменником з прийменником. Наприклад: He stepped forward, his face red with anger. – Він зробив крок 
вперед із почервонілим обличчям. Her heart full of despair, she could not say a word. – Вона не змогла 
вимовити ні слова, через те, що її серце було сповнене відчаєм. 

Основна функція АК з дієприкметником – опис зовнішності, поведінки або внутрішніх переживань 
людини, яку позначає підмет речення. Можна виділити дві логіко-семантичні групи АК: логічно 
різносуб'єктні та логічно односуб'єктні. Різносуб'єктними є такі конструкції, в яких суб'єкт АК означає 
особу, що не є носієм дії, виконуваної суб'єктом головної частини речення (суб'єкт звороту може бути 
виражений формальним підметом it (being). Наприклад: This being done, we left the room. – Коли це було 
зроблено, ми вийшли з кімнати. It being late, he closed the window. – Було пізно, і він зачинив вікно. Коли 
суб'єктом АК є іменник, який означає частину тіла, позу, одяг, фізичний прояв внутрішніх переживань 
суб'єкта головного складу, ми маємо односуб'єктну АК [5: 49]. Конструкції такого типу переважають у 
художній літературі. Наприклад: The daughter sat quite silent and still with her eyes fixed on the ground. – 
Дочка сиділа мовчки і не рухалась, опустивши очі додолу. Різносуб'єктні АК перекладаються переважно 
окремим реченням, сурядним або підрядним реченням, а односуб'єктні АК, в основному, 
дієприслівниковим зворотом. Окрім цього, АК бувають двох видів: безприйменникова та 
прийменникова. Остання вживається з прийменником "with". Наприклад: Dinner over, everybody rosе. – 
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Пообідавши, усі піднялися. Не was slowly coming to us, with his hands ир. – Він повільно підходив до нас, 
піднявши руки. 

АК виконують різноманітні змістові функції, їх теж потрібно враховувати при перекладі. АК може 
заміняти підрядні речення  різних  категорій  (крім порівняльного), мати пояснювальне, приєднувальне 
значення, можуть вживатися з часовою та причинно-наслідковою функцією, функцією умови або 
поступки. Залежно від змістовного значення АК в перекладі ми обираємо відповідне підрядне речення [1: 
105]. Переклад АК залежить і від жанру матеріалу, що перекладається, і від норм української мови. АК 
робить речення невизначеним та розмитим, і тому вживається, в основному, в художніх текстах, де 
точність висловлювання не грає великої ролі. Для офіційно-ділових та юридичних документів 
характерним є використання логічно різносуб'єктних АК. 

У матеріалах газетно-інформаційного та публіцистичного жанрів АК вживаються з певною 
стилістично-синтаксичною функцією: спрощення структури речення, урізноманітнення синтаксису 
тексту. АК повідомляє не другорядну інформацію, а додатковий факт, що не поступається своєю 
важливістю факту, про який повідомляється в головній частині речення. Тому при перекладі 
англійського речення на українську мову можна змінювати розташування АК (наприклад, ініціальне на 
прикінцеве). 

І. В. Корунець виокремив основні семантичні та синтаксичні фактори, що впливають на переклад АК: 
1) структура АК; 
2) синтаксична функція АК в реченні; 
3) зв'язок із головним складом речення [2: 280]. 
При перекладі будь-якої АК потрібно враховувати їхні імпліцитні значення. Від них залежить тип 

підрядного речення, яке ми обираємо при перекладі (наприклад підрядне речення часу або причини). Для 
того, щоб розрізнити подібні речення потрібно вставити підрядний сполучник часу або причини, і, коли 
зв'язок АК з головною частиною речення стане зрозумілим, перекласти його на українську мову з 
відповідним сполучником. І. В. Корунець також зазначає, що перекладаючи АК, необхідно враховувати 
особливості авторського використання звороту, мету автора, стилістично – експресивне значення 
конструкції. В. І. Карабан вважає, що для перекладу АК певне значення має розташування звороту на 
початку речення чи в його кінці. Так, ініціальні АК з дієприкметником теперішнього часу 
перекладаються: 

   1) підрядним обставинним реченням (зі сполучниками "оскільки", "якщо", "коли") Наприклад:  
This being the case, there is no reason for the features to be included here. – Оскільки це так, то немає 

жодної підстави включати сюди ці ознаки. 
 You see with 150,000 people working in 150 different countries, we can make the world seen like a pretty 

small place. – Ось бачите, коли 150 тисяч людей працюють у 150 країнах світу, він здається не таким 
вже й великим (Toronto Star). 

 2) словосполученням (можливо, сталим) 
Наприклад: 
    With a smaller number of East Europian companies looking like decent credit risks, financiers are mighty 

picky these days. – Зі зменшенням кількості східно – європейських компаній, надавати кредит яким було 
ризиковано, фінансисти наразі почуваються краще. (Financial Times Companies and Markets) 

Прикінцеві АК з дієприкметником теперішнього часу перекладаються  
1) сурядним реченням (зі сполучниками "і", "а"," та ") 
Наприклад: 
In the last three years, however, market downturns have brought lackluster returns – with dissatisfied 

investors clamoring for change. – Але за останні три роки через ринкові кризи усе знову завмерло, а 
незадоволені інвестори активно почали вимагати змін. (Financial Times Companies and Markets) 

2) підрядним обставинним реченням зі сполучниками "оскільки", "причому", "хоча", "якщо", "коли", 
"де" тощо 

Наприклад: 
Chemapol posted a loss of 8.8 billion Korunas ($ 256 million) for 2001, with assets shrinking to 4.2 billion 

Korunas from 12.4 billion Korunas in 2002. – Компанія "Чемапол" оголосила про втрату 8.8 мільярдів крон 
(256 мільйонів доларів) у 2001 році, тому її активи зменшилися з 12.4 мільярдів крон у 2002 до 4.2 
мільярдів ("The Economist"). 

 3) окремим реченням 
Наприклад: 
We succeeded in getting Mr. Joffa's and Mr. Elton's opinions on this question, the former being a scientific 

worker of a well – known laboratory and the letter, a director of a large plant. – Нам пощастило дізнатися 
думки п. Джоффи та п. Елтона з цього питання. Перший – науковий співробітник відомої лабораторії, 
а другий – директор великого заводу. 

4) підрядним означальним реченням.  
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Наприклад: 
Suddenly, though it was awash in debt – with angry creditors turning up in waves. – Раптом їх накрило 

хвилею боргів, з яких час від часу виринали злі кредитори (Toronto Star). 
Ініціальні АК з дієприкметником минулого часу перекладаються дещо відмінно – зворотами з 

дієприслівником досконалого виду чи підрядним обставинним реченням. Наприклад: 
With these matters cleared away, we can now move on to discuss the questions of definitions.    З'ясувавши 

ці питання, ми можемо перейти тепер до обговорення проблем дефініцій.  
With just the assumptions and analysis presented in this article, it will be obvious to the careful reader that 

there would seem to be no account of other aspects. – Коли вже викладено припущення та аналіз, уважному 
читачеві стане зрозумілим, що, здається, не може бути пояснення інших аспектів.  

Прикінцеві (постпозиційні) АК з дієприкметником минулого часу перекладаються: 
1) підрядним обставинним реченням зі сполучниками "коли", "якщо", "причому"  тощо 
Наприклад: 
Eq. 22 is simply a rearrangement of Eq. 20, with summation substituted for integration. – Рівняння 22 є 

просто перебудованим рівнянням 20, причому в ньому замість інтегрування застосовано сумування. 
2) окремим реченням  
Наприклад: 
The monograph is organized in three parts, with the data presented in a separate series of tables.   

Монографія складається з трьох частин; дані викладені окремо у низці таблиць. 
3) сурядним реченням зі сполучником "і" або "а" [3: 145].  
Eight were held, each oriented towards a different topic in data administration. – Було проведено вісім 

семінарів, і кожний з них було присвячено одній із проблем управління даними. 
У сучасних економічних текстах дуже багато зустрічається АК в середині речення. Цей факт ще не 

зафіксований у граматиках та підручниках з перекладу. Розриваючи речення навпіл, АК підкреслює 
важливість тієї інформації, яку повідомляє, і надає дії усього речення динамічності. Перекладаються, 
зазвичай, такі структури відповідними підрядними та сурядними реченнями. 

Наприклад: 
    In the mid-1990s, with gross domestic product rising more than 6% a year, investors made few demand. – 

В середині 90-х років, коли обсяги внутрішнього валового продукту зростали більш як на 6% в рік, 
інвестори були майже всім задоволені. 

The market for commercial papers is still small, with a total of $1.4 billion outstanding last year, compared 
with the Warsaw Stock Exchanges`s market capitalization of some $22 billion. – Ринок цінних паперів й досі не 
великий, минулого року його капітал становив 1,4 мільярда доларів, особливо якщо порівняти його з 
варшавською валютною біржею, капіталом у 22 мільярда доларів (The Economist) . 

Узагальнюючи відомості про переклад АК з англійської мови на українську, можна стверджувати, що 
спосіб перекладу тієї чи іншої АК залежить від декількох факторів: 

1) жанру тексту; 
2) контексту; 
3) логічної співвіднесеності з головним складом речення; 
4) виду АК – прийменникова чи безприйменникова; з дієслівними формами (дієприкметником 

теперішнього часу чи минулого часу, інфінітивом) чи недієслівними елементами (іменником з 
прийменником прикметником, прислівником); 

5) семантико-синтаксична функція АК в реченні; 
6) ініціальне та прикінцеве розташування АК в реченні; 
7) змістова функція АК ( яка часто випливає з синтаксичної функції АК в реченні); 
8) стилістично-експресивна функція АК. 
При перекладі АК допоміжним засобом може слугувати трансформація речення з АК у відповідне 

складнопідрядне речення. Така трансформація допомагає зрозуміти семантико-синтаксичну функцію АК 
в реченні і правильно передати її в перекладі. 

Звичайно, способи перекладу АК як одиниці, що не мають постійного формального відповідника в 
українській мові, обмежується нормами української мови і тими формами, які є в мові перекладу. Це 
можуть бути: 

1) усі види підрядних речень (крім порівняльного) – залежно від семантико – синтаксичної функції 
АК в реченні. Найчастіше використовуються обставинні підрядні речення; 

2) сурядні речення (з прийменниками "і", "а", "причому"); 
3) окремим самостійним реченням; 
4) прийменниковим зворотом; 
5) дієприслівниковим зворотом; 
6) дієприкметниковим зворотом; 
7) словосполученням (можна сталим). 
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Слід зауважити, що при перекладі АК, треба враховувати усі фактори і пам'ятати, що адекватний 
переклад можливий лише тоді, коли ми перекладаємо її разом з головною частиною речення. 
Перспективними можуть бути дослідження, проведені у цьому ж русі на інших наукових матеріалах. 
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Давидюк Ю. Б.  Современное положение проблемы определения и перевода  абсолютных 
конструкций в научной литературе. 

В статье идёт речь о разных способах перевода абсолютных оборотов как грамматических форм и 
синтаксических конструкций в научной литературе. Большое внимание уделяется не только способам 
перевода, но и структуре АК, их функциям в предложении и факторам, которые влияют на выбор 

определённой синтаксической конструкции в языке переводa конструкций. 

Davydyuk Yu. B. Modern Position of Problem of Definition and Translation of Absolute Constructions 
in Scientific Literature. 

This article deals with different ways of translation of absolute constructions, as grammatical forms and 
syntactic constructions in scientific literature. Great attention is paid not only to the ways of rendering of 

absolute complexes but also to their functions in a sentence and to the factors, which influence on the choice of 
certain syntactic structure in the language of translation. 
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СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМАНТИЧНОЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ 
З ІМЕННИКАМИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ  

Розглянута сполучуваність лексико-семантичних груп прикметників з лексико-семантичними групами 
іменників у науковому стилі. Не виявлена залежність між частотою вживання та величиною χ2.  Були 
встановлені сильні, середні та слабкі зв’язки між лексико-семантичними групами прикметників з 

лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі на основ статистичної обробки отриманих 
даних. 

Мовленнєва діяльність у цілому, а також її складові відносять до таких утворень, пізнання яких 
настійно потребує системного підходу [1: 10].  Системний підхід до вивчення явищ мови двоаспектний. 
Він передбачає, з одного боку, виявлення системних відношень між мовними елементами на кожному 
рівні мовної структури, а також між одиницями різних рівнів. Мова потребує повного, всеоб’ємного та 
впорядкованого (тобто системного) опису та досліджень цих явищ, їх зв’язків та відносин на 
синтагматичному і парадигматичному рівнях [2: 91].    

Синтагматичні зв’язки об’єднують слова у висловлювання, а парадигматичні – в однорідні 
угрупування. Синтагматичні зв’язки – це сумісна зустріваність, а завдяки парадигматичним зв’язкам 
надається можливість вибору одиниць при породженні мовлення. С. С. Хідекель вказує на те, що 
синтагматичні зв’язки, які притаманні слову, входять в характеристику його значення і тому вияснення 
та лексикографічна уява таких зв’язків являється першочерговою задачею як для одномовної, так і 
двомовної лексикографії [3: 86].   

Вивченню сполучуваності у різних її аспектах присвячено вже чимало робіт. Так, значення різних 
способів дії пов’язані з явищами словотворення та з проявленням лексико-синтаксичної сполучуваності/ 
несполучуваності з певними типами слів розглядаються в роботах Ю. С. Маслова, Н. С. Авілової, А. В. 
Бондарко; вивчається сполучуваність стосовно семантичних компонентів значень дієслова (початковість, 
еволютивність, завершеність/ незавершеність, багаторазовість/ одноразовість та інші у С. С. Хідекеля. 
Вивчаються системні зв’язки між словотворенням та синтаксисом, а саме сполучуваність слів через 
слово утворювальне гніздо у Є. М. Семерікової та А. Н. Гур’яшкіної, Н. Н. Прокопович; машинного 
перекладу словосполучень з однієї мови на іншу у Н. З. Апікіної, Т. А. Апполонської, Л. Н. Бєляєвої, В. 
Н. Білана, М. Н. Боркуна, Р. Г. Піотровського, Т. В. Ященко, В. Г. Гака та інших; фразеологічної 
сполучуваності у роботах А. В. Куніна. Вивчення сполучуваності лексико-семантичних груп були 
проведені Т. В. Венкель, Г. Гіковою, О. Солонар, Ж. Б. Черською та іншими. Проте недослідженим 
залишається сполучуваність ЛСГ прикметників з ЛСГ іменників у науковому стилі англійської мови, що 
і обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Об’єктом дослідження є семантична сполучуваність у науковому стилі. Мета роботи – визначити 
сильні, середні та слабкі зв’язки ЛСГ прикметників з ЛСГ іменників за допомогою статистичних методів. 
Завдання дослідження – отримати статистично значущі зв’язки за допомогою критерія Хi – квадрат та 
встановити за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості міру зв’язку між ЛСГ прикметників з ЛСГ 
іменників, а також описати та інтерпретувати  отримані дані. 

Матеріалом дослідження стала суцільна вибірка сполучуваності прикметників з іменниками 10100 
синтагм із наукових статей за період 2004-2006 р. із різних галузей науки як природничих, так і 
гуманітарних дисциплін: фізики, космологічної фізики, атмосферної хімії та фізики, біології, 
математики, юриспруденції, соціології, лінгвістики, літературознавства.  

У лінгвістиці розрізняють три види сполучуваності: семантичну (на рівні підкласу слів); синтаксичну 
(на рівні класу слів) та лексичну (на рівні окремого слова) [4: 37].   

Б. Н. Головін відмічає, що однією з реальних причин застосування квантитативних методів у вивченні 
мови та мовлення потрібно визнати об’єктивну притаманність мові кількісних ознак, кількісних 
характеристик [5: 11]. Для використання квантитативних методів у дослідженні тих чи інших об’єктів 
достатньо, щоб ці об’єкти демонстрували повторюваність, періодичність своїх властивостей, володіли в 
тій чи іншій мірі інваріативними відношеннями, мали закономірний розподіл своїх параметрів тощо [6: 
42].      

Для визначення наявності чи відсутності зв’язку між ознаками використовують критерій χ2 [4: 31]. 
Мінімальною величиною χ2, при якій зв’язок між ознаками вважається суттєвим, є величина χ2>3,84 при 
кількості ступенів свободи df=1. Випадки, коли χ2<3,84, вважатимемо статистично несуттєвими. 
Величини χ2 і коефіцієнта спряженості К обчислювались за формулами, які вказані у праці [4: 31-32]. 
Якщо за допомогою критерію χ2 можна визначити чи є суттєвим чи несуттєвим перевищення емпіричних 
частот над тими, що очікуються, то К показує на ступінь цього зв’язку. 
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За отриманими результатами найбільш високі показники χ2 були зафіксовані в підкласі "вік, час" у 
сполученнях з ЛСГ "відрізки часу, доби, періоду, пори року" χ2 =419,319 (К=0,204); "форма, об’єм, 
величина" з ЛСГ "кількість, обсяг" χ2 =466,871 (К=0,215); "за географічним положенням" з ЛСГ 
"природні явища" χ2 =1092,776 (К=0,329); "протяжність, відстань, тривалість" з підкласом "відрізки часу, 
доби, періоду, пори року" χ2 =422,729 (К=0,205). 

Можна припустити, що чим вище частота, тим вищий показник χ2. Але у нашій вибірці виявлені 
також підкласи, які при малій частоті мають великі показники χ2: "національна приналежність" з 
підкласом "люди за професією, посадою, видом занять, національністю, місцем проживання" χ2 =520,995 
(К=0,227) з частотою вживання 47; "за географічним положенням" з підкласом "географічні об’єкти, 
адміністративні одиниці" χ2 =649,009 (К=0,253) при частоті вживання 39; "температура" з ЛСГ іменників 
"явища та поняття суспільно-політичного життя" χ2 =216,186 (К=0,146) при частоті вживання 11; 
"адміністративні, регіональні, класові розмежування" з ЛСГ іменників "явища та поняття суспільно-
політичного життя" χ2 =228,354 (К=0,15) при частоті вживання 27. 

Нами відмічена також зворотня тенденція, коли спостерігається висока частота при низькому 
показнику χ2: у сполученнях ЛСГ прикметників "порівняння об’єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ 
іменників "робота, праця, продукт діяльності" з частотою вживання 384 χ2 =10,829 (К=0,033); за сферою 
діяльності об’єкта з ЛСГ іменників "дії, процеси, перетворення, факти, вчинки" з частотою вживання 678 
χ2 =23,969 (К=0,049); підклас прикметників "вартість, значення, якості та функції" з підкласом іменників 
"дії, процеси, перетворення, факти, вчинки" з частотою вживання 339 χ2 =21,441 (К=0,046). 

Також були виявлені випадки, коли підкласи з високою частотою вживання не утворювали 
статистично значущих зв’язків: ЛСГ прикметників "за сферою діяльності" з ЛСГ іменників "документи, 
угоди, програми" з частотою 405; ЛСГ прикметників "форма, об’єм, величина" з ЛСГ іменників "дії, 
процеси, перетворення, факти, вчинки" з частотою 222; ЛСГ прикметників "оцінка у порівнянні з іншими 
предметами" з ЛСГ іменників "терміни" при частоті вживання 432. 

Отримані результати свідчать про те, що показник χ2 не залежить від частоти вживання. Існують інші 
причини, які впливають на цей фактор. Щоб підтвердити чи спростувати наше припущення, 
проаналізуємо силу зв’язків, яку показує коефіцієнт взаємної спряженості К в інтервалі між -1 до +1 [6: 
33], який ми використали, щоб розмежувати зв’язки на "сильні", "середні" та "слабкі". Цей розподіл з 
урахуванням коефіцієнта К був зроблений нами у статті [7: 171]. Відповідно до встановлених меж за 
силою зв’язку розподілимо всі зафіксовані нами статистично значущі зв’язки. 

До "сильних" зв’язків (К>0,15)належать сполучення: 
1) ЛСГ прикметників "вік, час" з ЛСГ іменників "відрізки часу, доби, періоду, пори року": last year, 

spring time (К=0,204); 
2) ЛСГ прикметників "національна приналежність" з ЛСГ іменників "люди за професією, посадою, 

видом занять, національністю, місцем проживання": American readers, German biologist, French historian 
(К=0,227); 

3) ЛСГ прикметників "форма, об’єм, величина" з ЛСГ іменників "кількість, обсяг": a large number, 
a small number, enormous amount (К=0,215); 

4) ЛСГ прикметників "адміністративні, регіональні, класові розмежування" з ЛСГ іменників 
"явища та поняття суспільно-політичного життя": civil war, public discourse (К=0,15); 

5) ЛСГ прикметників "за географічним положенням" з ЛСГ іменників "географічні об’єкти, 
адміністративні одиниці": Arctic regions, subtropical region, polar region (К= 0,253); 

6) ЛСГ прикметників "за географічним положенням" з ЛСГ іменників "природні явища": equatorial 
wind  (К=0,329); 

7) ЛСГ прикметників "просторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалості" з ЛСГ іменників 
"відрізки часу, доби, періоду, пори року": longer period, short period, long term  (К=0,205); 

8) ЛСГ прикметників "температура" з ЛСГ іменників "явища та поняття суспільно-політичного 
життя": cold war (К=0,146). 

До "середніх" зв’язків належать сполучення, у яких показники К коливаються від 0,06 до 0,15:  
1) ЛСГ прикметників "за сферою діяльності" з ЛСГ іменників "робота, праця, продукт діяльності": 

cultural products, public goods (К= 0,079); 
2) ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "явища та поняття 

суспільно-політичного життя": meaningless battle, mighty politburo  (К=0,077); 
3) ЛСГ прикметників "національна приналежність" з ЛСГ іменників "найменування закладів, 

будівель, приміщень": American museum, American households (К= 0,085); 
4) ЛСГ прикметників "національна приналежність" з ЛСГ іменників "збірні позначення живого": 

American army, Russian population (К= 0,116); 
5) ЛСГ прикметників "національна приналежність" з ЛСГ іменників "неживі предмети, речі, 

механізми, послуги": French lines (К=0,143); 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки 

 
102 

6) ЛСГ прикметників "національна приналежність" з ЛСГ іменників "люди, пов’язані певними 
взаємовідносинами": Danish tourists, American veterans  (К=0,083); 

7)  ЛСГ прикметників "форма, об’єм, величина" з  ЛСГ іменників "документи, терміни, угоди, 
програми": mean velocity, mean density, high latitudes (К= 0,140); 

8) ЛСГ прикметників "форма, об’єм, величина" з ЛСГ іменників "природні явища": big bang, the 
universe is huge (К=0,113); 

9) ЛСГ прикметників "адміністративні, регіональні, класові розмежування" з ЛСГ іменників "збірні 
позначення живого": district court, local conference (К=0,081); 

10)  ЛСГ прикметників "інтенсивність, міра" з ЛСГ іменників "дії, процеси, перетворення, факти, 
вчинки": violent growth, gradual change (К=0,071); 

11)  ЛСГ прикметників "інтенсивність, міра" з ЛСГ іменників "природні явища": intense stream, 
persistent vortex (К=0,062); 

12)  ЛСГ прикметників "просторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалості" з ЛСГ іменників 
"дії, процеси, перетворення, факти, вчинки": long-term changes, continuous movement, temporal 
development (К=0,098); 

13)  ЛСГ прикметників "емоційний стан" з  ЛСГ іменників "люди, пов’язані певними 
взаємовідносинами": frank consumer (К=0,075); 

14)  ЛСГ прикметників "емоційний стан" з ЛСГ іменників "люди взагалі": frank people (К=0,102); 
15)  ЛСГ прикметників "за складом, матеріалом" з ЛСГ іменників "матеріали, речовини, зброя": 

liquid water, cloud water К=0,136; 
16) ЛСГ прикметників "за складом, матеріалом" з  ЛСГ іменників "природні явища": water vapour, 

rain droplets  (К=0,142); 
17) ЛСГ прикметників "риси характеру" з ЛСГ іменників найменування осіб "за професією, 

посадою, родом занять": sociologists are very critical, well-educated figures (К=0,093); 
18) ЛСГ прикметників "поведінка та дії по відношенню до об’єкта" з ЛСГ іменників "явища та 

поняття суспільно-політичного життя": friendly states, neutral states (К=0,063); 
19) ЛСГ прикметників "температура" з ЛСГ іменників "природні явища": hot universe, vortex is colder 

(К=0,058); 
20)  ЛСГ прикметників "оцінка розумових здібностей" з ЛСГ іменників "явища та поняття 

суспільно-політичного життя": robust state  (К=0,061). 
До "слабких" зв’язків належать такі сполучення, де К < 0,06: 
1) ЛСГ прикметників "за сферою діяльності" з ЛСГ іменників "дії, процеси, перетворення, факти, 

вчинки": parliamentary control, ideological discrimination, social integration, solar activity  (К=0,049); 
2)  ЛСГ прикметників "за сферою діяльності" з ЛСГ іменників "абстракції": scientific value, political 

ideology  (К=0,031); 
3) ЛСГ прикметників "за сферою діяльності" з ЛСГ іменників "люди, пов’язані певними 

взаємовідносинами": political citizen, commercial producers  (К=0,023); 
4) ЛСГ прикметників "за сферою діяльності" з ЛСГ іменників "частини тіла": human skull, human 

body (К= 0,037); 
5) ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "дії, процеси, 

перетворення, факти, вчинки": a fruitful discussion, a substantial contribution, important operation 
(К=0,046); 

6) ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "абстракції": primary 
purpose, crucial role  (К=0,048); 

7) ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "назви організацій, 
компаній, угрупувань": major groups, secret alliance (К=0,038); 

8) ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "неживі предмети, речі, 
механізми": good sword, important thing (К= 0,046); 

9) ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "положення, стан, 
становище": basic condition, essential tension (К=0,04); 

10)  ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "матеріали, речовини, 
зброя": simple amino acids, heavy weapon (К=0,054); 

11)  ЛСГ прикметників "вартість, значення, якість, функція" з ЛСГ іменників "власні назви, імена, 
прізвиська": a useful idiot, president Burawoy is clear about his political intentions  (К=0,023); 

12)  ЛСГ прикметників "вік, час" з ЛСГ іменників "робота, праця, продукт діяльності": an initial 
scenario, recent book, modern novel  (К= 0,038); 

13)  ЛСГ прикметників "національна приналежність" з ЛСГ іменників "явища та поняття суспільно-
політичного життя": Prussian power, the Vietman war (К=0,005); 
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14)  ЛСГ прикметників "форма, об’єм, величина" з ЛСГ іменників "економічні поняття": low cost, 
own accounts (К=0,051); 

15) ЛСГ прикметників "порівняння об’єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ іменників 
"абстракції": ordinary logic, radical idea (К=0,043); 

16)  ЛСГ прикметників "порівняння об’єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ іменників 
"положення, стан, становище": wrong position, exceptional circumstances (К=0,028); 

17)  ЛСГ прикметників "порівняння об’єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ іменників "люди 
взагалі": different people, different persons  (К=0,027); 

18)  ЛСГ прикметників "порівняння об’єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ іменників "робота, 
праця": faked drawings, specific article (К= 0,033); 

19)  ЛСГ прикметників "порівняння об’єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ іменників "частини 
тіла": similar bone, lower jaw (К=0,022); 

20) ЛСГ прикметників "за географічним положенням" з ЛСГ іменників "відрізки часу, доби, періоду, 
пори року": northern winters, polar night (К= 0,033); 

21)  ЛСГ прикметників "інтенсивність, міра" з ЛСГ іменників "робота, праця": systematic 
investigation, everyday work (К=0,045); 

22)  ЛСГ прикметників "інтенсивність, міра" з ЛСГ іменників "природні явища": intense stream, 
persistent vortex (К=0,062); 

23)  ЛСГ прикметників "емоційний стан" з  ЛСГ іменників "люди за професією, посадою, родом 
занять": nervous speaker (К= 0,037); 

24)  ЛСГ прикметників "емоційний стан" з  ЛСГ іменників "робота, праця": a lugubrious article, a 
vibrant conversation  (К=0,02); 

25) ЛСГ прикметників "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників"географічні об’єкти, 
адміністративні одиниці": unpolluted woodland, polluted woodland (К=0,028); 

26) ЛСГ прикметників "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників "збірні позначення живого": 
organized intelligence (К= 0,0484); 

27) ЛСГ прикметників "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників "положення, стан, 
становище": stable state, unstable state (К=0,034); 

28) ЛСГ прикметників "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників "робота, праця": published 
papers (К= 0,033); 

29)  ЛСГ прикметників "поведінка та дії по відношенню до об’єкта" з ЛСГ іменників "люди за 
професією, посадою, видом занять, національністю, місцем проживання": the most devoted spy (К= 0,03); 

30) ЛСГ прикметників "поведінка та дії по відношенню до об’єкта" з ЛСГ іменників "робота, праця": 
cynical tradition, traditional definitions (К=0,026); 

31) ЛСГ прикметників "швидкість" з ЛСГ іменників "дії, процеси, перетворення, факти, вчинки": 
rapid succession, rapid expansion (К=0,031); 

32) ЛСГ прикметників "швидкість" з ЛСГ іменників "робота, праця": fluent speech (К=0,041); 
33) ЛСГ прикметників "оцінка розумових здібностей людини" з ЛСГ іменників "люди за професією, 

посадою, видом занять, національністю, місцем проживання": clever reader (К= 0,044). 
За допомогою статистичних методів всі зв’язки були розподілені на сильні, середні та слабкі. У 

результаті дослідження  було встановлено 8 сильних і 20 середніх зв’язків, переважну більшість 
складають слабкі зв’язки – 33. Вони показують характер зв’язків, прояв ознак, особливостей, які 
притаманні для наукового стилю, відображаючи його основні характеристики. Вияв та розподіл зв’язків 
виражають внутрішню впорядкованість у науковому стилі, взаємодію між елементами, що 
характеризують як цільність системи наукового стилю. У наступному дослідженні будуть детально 
розглянуті сильні зв’язки, проаналізовані причини сили зв’язку, фактори, які впливають на сильні зв’язки 
та визначена їх відмінність від сумісної зустріваності. Планується встановити ступінь сполучуваності, на 
основі коефіцієнта вибірковості виявити основні ознаки для кожної ЛСГ прикметників. 
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Данилович О. Д. Статистические характеристики семантической сочетаемости 
прилагательных с существительными в научном стиле. 

Рассмотрена сочетаемость  лексико-семантических групп прилагательных с  лексико-семантическими 
группами существительных в научном стиле. Не установлена зависимость между частотой 

употребления и χ2.  Выявлены сильные, средние и слабые связи между лексико-семантическими группами 
прилагательных с  лексико-семантическими группами существительных в научном стиле на основе 

статистической обработки полученных данных. 

Danylovych O. D.  Statistic Characteristics of Valency of Lexical-Semantic Groups of Adjectives with Lexical-
Semantic Groups of Nouns in the Scientific Style. 

Valency of lexical-semantic groups of adjectives with lexical-semantic groups of nouns in the scientific style was 
considered. The dependence between the usage frequency and  χ2 was not revealed. According to the intensity the 
force of connection between the lexical-semantic groups of adjectives with lexical-semantic groups of nouns by 

means of K were divided into the groups with high intensity, middle intensity and low intensity. 
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КАТЕГОРІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ДІЛОВІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Стаття присвячена вивченню  структурних, семантичних особливостей  і функціонально-
прагматичних характеристик висловлень із запереченням у діловій англійській та українській мовах. 
Розглянуто прагматичний  аспект заперечення та його співвідношення з семантикою, проаналізовано 

впливовий потенціал заперечних висловлень. 

Проблема заперечення на сучасному етапі розвитку підтверджується науковими працями, 
присвяченими цій універсальній категорії на матеріалі різних мов: української (Л. І. Кардаш), англійської 
(Ю. М. Люткіна), німецької (О. О. Константінова), французької (О. М. Мокра, І. В. Музейник), іспанської 
(Ю. Г. Підіпригора) та ін. Значного поширення у лінгвістиці набула інтерпретація заперечення з погляду 
прагматики (А. Д. Бєлова) [1: 98]. Це свідчить про поліфункціональність категорії заперечення. Проте 
немає загальноприйнятної послідовної відповіді на запитання про сутність заперечення і не вироблено 
єдиного підходу щодо заперечного судження. Дана стаття присвячена питанням категорії заперечення. У 
ній визначається комунікативно-прагматична сутність заперечення, встановлюються модифікації 
інваріантного значення категорії заперечення.  Метою статті є дослідження засобів вираження категорії 
заперечення в діловій англійській і українській мовах.  

 Сучасні тенденції розвитку лінгвістики характеризуються особливою увагою до умов ефективної 
ділової взаємодії, створення атмосфери взаєморозуміння, довіри і співробітництва. У науково-
практичному плані комплексне вивчення висловлень із компонентом заперечення на матеріалі сучасної 
англійської та української мов дає можливість виявити структурні та семантичні особливості таких 
висловлень, їхню прагматичну значущість  у комунікативному процесі. Це сприятиме поглибленню 
розуміння етнокультурної специфіки заперечення в міжкультурних ділових контактах.  

Відомо що, структурні, лексичні та граматичні відмінності англійської та української мов є підставою 
існування широкої палітри імпліцитних та експліцитних смислів, що віддзеркалює функціонування 
заперечення в діловому дискурсі.  

Ми намагаємося встановити  структурні, семантичні особливості і функціонально-прагматичні 
характеристики висловлень із запереченням у діловій англійській та українській мовах. 

Такі американські журнали, як Тайм, Ньюзуік, Юнайтед Стейтс енд Ворлд Репорт та Бостон Глоду 
Мегезін і є головними суспільно-політичними часописами США, за допомогою яких здійснюється 
масовий інтелектуальний та емоційний вплив на адресата з метою формування певного стереотипу 
сприйняття інформації, яка міститься в цих журналах. Подібний вплив на волю, свідомість та почуття 
адресата реалізується за допомогою більш ефективних засобів  мовного та не мовного характеру. 
Категорія заперечення відіграє неабияку роль у реалізації цього впливу, репрезентує свій арсенал 
експліцитних та імпліцитних засобів, сприяє появі суб’єктивно-оцінного ставлення адресата до 
інформації, що міститься в тексті, через співвідношення, контраст протилежних точок зору, поглядів, 
через мотивування відхилень будь-якої інформації про факти, відображені в тексті, через спростування, 
непогодження з існуючими та встановленими точками зору та оцінками. Категорія заперечення є одним 
із стилеутворювальних факторів ділової мови. Підтвердженням цього може слугувати частотність 
використання засобів категорії заперечення в досліджуваних ділових текстах з метою реалізації 
впливового потенціалу. 

Під час дослідження засобів вираження заперечення в діловому тексті приділяється увага існуючій 
класифікації засобів заперечення в англійських граматиках. У діловому тексті знаходимо майже весь 
арсенал традиційно відомих засобів заперечення. Загалом було визначено близько 50000 випадків 
вираження заперечення. Відсоток використання експліцитних засобів заперечення в проаналізованому 
матеріалі досить високий в порівнянні з імпліцитним та складає співвідношення 90% до 10%. Ми 
можемо пояснити цей факт тим, що експліцитні засоби заперечення сприяють здійсненню 
емоціонального впливу на адресата та подальшому формуванню оцінки з боку адресата через 
відображення актуальної інформації та відношення адресанта до повідомленого прямо та відверто, що 
узгоджується з принципами співробітництва Грайса та принципом ввічливості Ліча, порушення яких 
призвело б до забруднення процесу адекватного сприйняття інформації та, як наслідок, – до втрати 
частини читаючої аудиторії. Використання адресантом імпліцитних форм вираження підкорено іншим 
цілям та пояснюються, по-перше, його прагненням завуалювати реальну оцінку та ставлення до 
інформації, що представлена в тексті, по-друге, намір адресанта створити в адресата ілюзію відносно 
самостійності висновків, пов’язаних з декодуванням інформації. Проте, як під час експліцитного, так і 
під час імпліцитного засобів вираження заперечення для відображення реальної дійсності виконується 
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одна і та сама функція – формування стереотипу сприйняття інформації, необхідного для певного 
зацікавленого кола.   

Текст являє собою складне явище письмової комунікації, що підкоряється різноманітним законам 
мови та абстрактним розумовим процесам, які відбуваються у пам’яті людини та визначають побудову та 
сприйняття повідомлень. Інформація, яка впливає на сприйняття повідомлення, може поступати з різних 
джерел та по різних "каналах". Для найкращого сприйняття інформації, що знаходиться в тексті, та її 
декодування необхідно мати аналіз усіх складених його аспектів та факторів. Прагматика тексту, так 
само як і його семантика та структура, є необхідними аспектами будь-якого тексту. 

З прагматичної точки зору термін "прагматика" по різному трактується в лінгвістиці. Існує багато 
визначень прагматики, в яких намагаються визначити як місто прагматики серед інших лінгвістичних 
дисциплін, так і галузь її дослідження. Про це,  зокрема, пише В. З. Дем’янків. Він нараховує шість 
концепцій розглядання прагматики англійськими та американськими лінгвістами. Серед російських 
дослідників, таких як, наприклад, Т. В. Булигіна, Г. В. Колшанський, В. Л. Наєр, Т. М. Ніколаєва, Ю. С. 
Степанов, А. Д. Швейцар та інші, також не існує ідентичності в інтерпретації поняття "прагматика". Це 
дуже легко пояснюється. Кожен дослідник піднімає питання того чи іншого аспекту розглядання 
проблеми в залежності від напрямку дослідження. Однак у цілому ці концепції можна розподілити за 
трьома глобальними сферами. У першій прагматика досліджує мовні факти з точки зору їх контекстної 
обумовленості та представляє собою відношення значення та контексту.  

Згідно цієї позиції, трактування прагматики базується на визначенні семантики та являє собою спробу 
поділити ці дві дисципліни. Це здійснюється по лінії розрізнення буквального значення (значення 
речення) та смислу висловлювання. Семантика розглядає значення поза  контекстом, а прагматика – 
смисл (значення) висловлювання в рамках контексту. Наприклад Дж.  Ліч розглядає в рамках прагматики 
значення мовної одиниці в співвідношенні з комунікантами спілкування та мовленнєвої ситуації, а в 
рамках семантики – значення мовної одиниці незалежно від певної ситуації та комунікантів. 

До другої сфери можна віднести підходи до прагматики, пов’язані з її інтерпретацією в теорії 
мовленнєвих актів /Остін, Серль, Грайс/, де прагматика досліджує принципи інтерпретації мовленнєвих 
актів, їх функцій та обставин за якими вона відбувається, зокрема ілокутивні сили, перлокутивний ефект 
та ін. 

У рамках третьої сфери прагматика являє собою аспект мови, орієнтований на дослідження кінцевого 
ефекту мовної комунікації. У даному випадку мається на увазі здібність мови робити вплив на адресата, 
що втілюється у впровадженні у свідомість адресата необхідних автору думок, точок зору та поглядів, 
понад усе це – емоційно-оцінний характер. Прагматика в даному випадку зображується як вибір засобів з 
багажу, який є в мові з метою якнайкращого вираження своїх думок або почуттів та ефективного впливу 
на слухача (читача) з метою запевнити його або розхвилювати, засмутити або розсмішити, ввести у 
сумнів і т.п.  

Прагматичний аспект заперечення пов’язаний з фактом суб’єкта, з його сприйняттям та 
інтерпретацією вищеназваної відсутності, а також з продукуванням відношення адресата до цієї 
відсутності. Засади такої інтерпретації прагматики закладено в загальній властивості мови, що потрапляє 
в усі її кутки,  в її "суб’єктивності, оскільки носії мови під час комунікації намагаються вибрати тільки ті 
мовні засоби, які, за їх думкою, здатні якомога ефективніше виразити закодовану за допомогою мови 
думку". 

У нашому підході до прагматики ми враховуємо всі вище перелічені інтерпретації понять 
прагматики, звертаючи при цьому увагу на те що, під час комунікації або здійсненні певного впливу на 
адресата засобами мови має місце актуалізація прагматичного аспекту мовного явища. Таким чином, 
аналізуючи всі підходи, можна дати наступне визначення прагматики. Прагматика – це вираження 
відношення адресанта та адресата до інформації, яка знаходиться в тексті. З боку адресанта – це намір 
зробити певне враження та викликати бажану для нього реакцію адресата; а з боку адресата – це 
сприйняття та декодування інформації, що знаходиться в тексті та його реакція на цю інформацію. 
Ставлення адресанта може бути представлено експліцитно та імпліцитно шляхом вибору та організації 
мовних засобів для здійснення впливу на адресата. Реакція адресата виражена імпліцитно та формується 
на підставі висновків, що виходять з експліцитно використаних мовних та немовних засобів. 

 Практично всі намагання визначити прагматику спираються на розуміння семантики як аспекту 
мовної системи, пов’язаного з пропозиціональним змістом висловлювання, з тим як у мовленні 
відображена реальна дійсність. Прагматичний аспект, так би мовити, додається, надбудовується до 
семантичного, а частіше за все у висловлюванні семантичний аспект з’єднується з прагматичним, 
оскільки будь яке висловлювання обов’язково містить об’єктивні дані про реальні картини світу через їх 
суб’єктивне сприйняття, в якому знаходяться різні моменти прагматичного характеру, зокрема, оцінка, 
ілокутивна сила та інші [2]. 

Розмежування семантики та прагматики необхідно для описання будь-якого явища в мові. Однак в 
мовленнєвому спілкуванні, в комунікації інколи складно визначити сфери впливу прагматики та її меж з 
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семантикою, а також, як образно висловився І. Бар-Хілел, "окреслення самої прагматичної  корзини для 
сміття" /. Хоч ці два аспекти мови – прагматика та семантика – відрізняються, але вони тісно взаємодіють 
та взаємодоповнюють один одного.  

У зв’язку з цим відзначається так названий "об’єднаний", "семантико-прагматичний" підхід, 
обумовлений не тільки зовнішніми практичними причинами використання мови, але й теоретичними. П. 
Сгал відмічає симптоматичність факту утворення нового визначення "семантико-прагматичний", в якому 
виявляється неадекватність простого включення семантики в прагматику. 

Такий підхід поділяють багато лінгвістів, серед них Дж. Ліч, Л. Бірнбаум, Дж. Мей, Р. Шенк, П. Сгал 
та інші. З’ясування співвідношення семантики та прагматики має на увазі з’ясування того, як і коли 
кожний з аспектів використовується в процесах розуміння та вербалізації. Як відмічають американські 
лінгвісти Р. Шенк, Л. Бірнбаум та Дж. Мей, які вивчають питання штучного інтелекту, семантичні 
знання застосовуються в процесі опрацювання мовних даних саме так, як і прагматичні; при цьому 
використовуються такі ж самі здібності робити висновки та користуватися мовою, що і в процесі 
повсякденного мислення. "Семантика – невід’ємна частина прагматики, тобто нашого загального знання 
про світ та про використання мови" [3]. 

Ми поділяємо точку зору про компліментарність семантики та прагматики відносно один одного, про 
їх взаємодії та взаємозв’язок, про нерозривність семантичного та прагматичного аспектів заперечення під 
час комунікації. Проте ці поняття штучно розмежовуються з метою адекватного описування 
прагматичного та семантичного аспектів категорії заперечення. 

Категорія заперечення представлена в мові низкою мовних одиниць, що мають певний смисловий 
зміст. Семантичний аспект заперечення полягає у вираженні в мові значущої відсутності, неприсутності 
факту, предмета, його властивостей, ознак та якостей явища, подій, які спостерігаються в об’єктивній 
дійсності в певних просторово-часових рамках за допомогою лінгвістичних засобів (експліцитних чи 
імпліцитних/. 

Не слід звертати велику увагу на питання реалізації семантичного аспекту заперечення в діловому 
тексті. Це обумовлюється інваріантністю семантичного аспекту заперечення та відсутністю у нього 
значущих модифікацій та трансформацій під час реалізації в тому чи іншому функціональному стилі. 

Семантичний та прагматичний аспекти заперечення можна досліджувати в тексті, найменшою 
одиницею якого є висловлювання, мовленнєвий корелят речення. Як найменша комунікативна одиниця, 
висловлювання розглядається також як одиниця здатна реалізувати прагматичну настанову тексту. 

Реалізація прагматичної настанови тексту здійснюється через використання мовних засобів та 
мовленнєвих прийомів, в їх доборі та організації. Більшість факторів тексту являються належністю 
прагматичного аспекту тексту та поряд з іншими засобами сприяють реалізації його прагматичної 
настанови. 

Засобами реалізації прагматичної настанови ділового тексту можуть бути одиниці всіх рівнів мови: 
морфеми, слова та фразеологізми, синтаксичні структури та стилістичні прийоми. За думкою Г. В. 
Колшанського, будь-яка одиниця мови, будь-який мовленнєвий засіб, будь-який параметр тексту 
мовленнєвого твору може бути компонентом його прагматичного аспекту. 

Таким чином, можна припускати, що і категорія заперечення репрезентується в мові різними 
засобами в експліцитній та імпліцитній формі, приймає участь у реалізації прагматичного аспекту тексту 
з одночасною актуалізацією свого власного прагматичного потенціала. 

Реалізація прагматичного аспекту заперечення та його співвідношення з семантикою не тільки в плані 
виявлення його впливового потенціалу, але й також розглядання механізму такої реалізації на підставі 
дослідження функціонування деяких конкретних категорій прагматики: ілокутивних сил, оцінки, 
категорій імплікування – пресуппозиції, алігації та імплікації. 

Усі ці прагматичні категорії є самостійними та між ними не існує ієрархічного підкорення. Єдине, що 
відрізняє їх один від одного, – це ступінь їх спроможності до висловлювання та частотність у тексті. 
Деякі з них, наприклад, оцінка та ілокутивна сила (ІС), знаходяться, так би мовити, на поверхні тексту та 
легко декодуються. Для декодування та інтерпретації інших прагматичних категорій необхідно мати 
глибокий аналіз висловлювання та тексту з урахуванням багатьох факторів мовного та немовного 
характеру. 

Вибір саме цих, а не інших прагматичних категорій для ілюстрації реалізації категорії заперечення в 
діловому тексті пояснюється тим, що всі вище вказані прагматичні категорії та категорії імпліціювання 
пов’язані з діяльністю комунікантів та їх взаємодією в комунікації. Під час реалізації цих категорій 
прагматики в діловому тексті спостерігається поява суб’єктивно-оцінного компонента, тому що за своєю 
специфікою діловому стилю не притаманне безпосереднє відображення дійсності з боку комунікантів. У 
вербалізацію відношення комунікантів до дійсності залучаються засоби заперечення, оскільки останні 
характеризуються багатою гамою значень, здібних репрезентувати негативні емоції та заперечне 
відношення комунікантів до дійсності, у якій представлені не тільки позитивні моменти, але й негативні. 
Крім цього, приписування позитивного характеру тим чи іншим моментам можливо тільки на засадах 
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співвідношення, зіставлення з протилежними, негативними. Це положення являється аксіомою, здатною 
зайвий раз підкреслити важливість категорії заперечення не тільки для лінгвістики, за допомогою засобів 
якої відбувається відображення об’єктивної реальності, але й для мислення, в якому відбувається 
усвідомлення існування об’єктивної дійсності. 
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Статья посвящена изучению структурных, семантических особенностей и функционально-
прагматических характеристик выражений с отрицанием в деловом английском и украинском языках. 
Рассмотрен прагматический аспект отрицания и его соотношения с семантикой, проанализирован 

влиятельный потенциал отрицательных высказываний. 

Dibrova V. A. Negation Category in Business English and Ukrainian Languages. 

The article investigates structural, semantical particularities and functional and  pragmatic features of 
expressions with negation in business English and Ukrainian languages. It gives an account of pragmatic aspect  

negation and its correlation with semantics, and analyses influence potential of negative sentences. 
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СОЦІАЛЬНО ДЕТЕРМІНОВАНИЙ КОМПОЗИТ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У сучасній лінгвістичній літературі недостатньо проаналізованими залишаються складні та 
складнопохідні лексичні утворення в англійській мові. Необхідна розробка сучасних, новітніх підходів до 
класифікації складних та складнопохідних лексем для виокремлення нових, раніше не розглянутих типів 
слів-композитів. Для більш детального вивчення композитних утворень у сучасній англійській мові 
необхідно провести аналіз різних галузей життєдіяльності людини для виявлення семантичних 
характеристик та моделей утворення складних та складнопохідних лексичних одиниць у сучасній 

англійській мові. 

Актуальність даного дослідження зумовлена підвищеним інтересом сучасної композитології до 
аналізу міжрівневих структурно-складних одиниць на фоні автономізації словоскладання в 
функціональному плані, орієнтованим не лише на вивчення структурно-семантичних, але й стилістичних 
особливостей. Чимало вчених здійснювали спроби опису складних слів. Розвиток словоскладання 
простежується в напрямі збільшення діапазону реалізації його можливостей за рахунок розширення 
рамок нормативності та стандартності. Зростає роль комплексних способів породження інновацій, що 
свідчить про ускладнення когнітивних та ономасіологічних процесів (Ю. А. Зацний). В останні 
десятиріччя нові завдання та проблеми, а також шляхи їх вирішення привнесла  когнітивна наука (В. В. 
Петров, В. І. Герасимов, В. З. Дем'янков, R. W. Langacker та ін.), під впливом якої особливо інтенсивно 
проходить становлення нової парадигми знань у розвитку словотворення (О. С. Кубрякова, М. М. 
Полюжин М. Н. Башкуєва, Н. В. Квартич та ін.). Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників також 
активно досліджувались питання семантики складно похідних слів та колоративної композити 
(Деменчук, Фабб, Скаліче). Незважаючи на велику кількість лінгвістичних літературних джерел з теорії 
словоскладання, досліджувані типи структурно-складних утворень, які вирізняються високими 
кількісними параметрами функціонування в соціально-мовному спілкуванні американського соціуму і 
відіграють важливу роль у комунікативній системі американського варіанту сучасної англійської мови, 
досі залишаються недостатньо вивченими в соціолінгвістичному аспекті. Недостатньо вивченим 
залишається питання функціонування композиту в таких сферах суспільного життя як спорт, медицина 
тощо. Багатьом типам структурно-складних одиниць не приділялась достатня увага з боку лінгвістів, 
тому питання класифікації складних лексичних одиниць і досі залишається відкритим. Різнопланові 
дослідження семантики та способів утворення композитів можуть відкрити нові підходи до опису 
складних та складнопохідних слів. 

Метою нашого дослідження є опис способів утворення та семантики складних лексичних одиниць у 
сучасній англійській мові. Для цього ми спробуємо вирішити такі завдання: виявити основні особливості 
вживання складних лексичних одиниць у сучасній англійській мові, описати семантику складних 
лексичних одиниць різних типів, виокремити нові або малодосліджуванні типи складних лексичних 
утворень. 

Багато складних слів є чимось середнім між синтактичними і асинтетичними: відношення між 
елементами складного слова наводить певні паралелі між синтактичними конструкціями, але складне 
слово показує більш ніж відхилення від фрази. Так, наприклад, складне дієслово to housekeep 
відрізняється від фрази keep house лише порядком слів. У таких випадках ми можемо говорити про різні 
типи напівсинтетичних складних слів. Різниця в порядку слів також виявляється у слові upkeep на 
противагу слову keep up. У слів turnkey і turn the key або turn keys різниця полягає у використанні артикля 
і категорії числа. Навіть складні слова blue-eyed, three-master, meat-eater, які розглядаються як 
синтактичні складні слова, можуть відповідати фразам blue eyes, three masts, eat meat і відрізнятися від 
цих раз простими формальними характеристиками, додаванням залежних форм -ed, -er до другого 
елементу. Там, де можна визначити напівсинтетичні складні слова, їх можна і надалі класифікувати в той 
же спосіб, що і синтактичні складні слова: у напівсинтетичному складному слові blue-eyed елементи 
слова мають ту ж конструкцію, що і синтактичне blackbird [1: 123].  

Асинтетичні складані слова включають в себе елементи, які не поєднуються в синтактичні 
конструкції. Так, наприклад, у словах door-knob, horsefly, bedroom ми бачимо два іменника в 
конструкціях, які не з’являються в англійському синтаксисі. Інші типи асинтетичних складних слів 
представлені словами fly-blown, frost-bitten, fireproof, playground, swimming-hole. Композити з 
невизначеними елементами, такі як smokestack, mushroom, або з унікальними елементами, такі як zigzag, 
choo-choo потрібно, звісно ж класифікувати як асинтетичні. Хоча, відношення між елементами 
асинтетичних складних слів завжди нечіткі, ми іноді можемо вивести головну відмінність і 
напівсинтетичних складних слів, враховуючи також і асинтетичний клас складних слів. В англійській 
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мові, наприклад, координативні, або копулативні відношення, які ми бачимо в напівсинтетичних 
складних словах типу bittersweet, можуть бути помічені і в асинтетичних складних словах, типу zigzag, 
fuzzy-wuzzy. Більшість асинтетичних складних слів, здається, мають конструкцію прикметник-головний 
елемент: door-knob, bulldog. До того ж можна розрізняти між копулативними (дванда) і 
детермінативними складними словами (атрибутивні або субординативні, татпуруша). Цей розподіл 
перекреслить розподіл на синтактичні, напівсинтетичні і асинтетичні складні слова. Також можна 
визначити менший поділ. Серед копулативних складних слів деякі вчені визначили особливий підтип 
повторювальних (амредіта) складних слів з ідентичними елементами: choo-choo, bye-bye. Сюди також 
можна віднести складні слова, які мають лише незначну фонетичну різницю між елементів: flimflam, pell-
mell [2: 15].   

Інший, загальноприйнятий напрям класифікації складних слів полягає у відношенні цілого складного 
слова до його елементів. Тут можна визначити різницю між ендоцентричними та екзоцентричними 
конструкціями. Оскільки blackbird – це вид птахів, а door-knob – тип ручки, ми можемо стверджувати, що 
ці складні слова мають такі ж функції, що і їх головні елементи, вони ендоцентричні. З іншого боку, у 
словах gadabout і turnkey головним елементом є дієслово недоконаного виду, але складне слово є 
іменником. Такі складні слова екзоцентричні (бахувріхі). Якщо розглянути копулативний тип, 
наприклад, прикметник bittersweet є ендоцентричним, оскільки складне слово, як і його координативні 
елементи bitter і sweet, виконує функцію прикметника, але назва рослини bittersweet – екзоцентрична, 
оскільки, як іменник, воно відрізняється від двох прикметникових елементів граматичними аспектами.             

Синтетичні (також вербальні) – складні слова, головним елементом яких є дієслово, яке піддається 
афіксації (багато англійських дослідників зводять суфікси до агентивного -er, номінального і 
ад’єктивного -ing пасивного ад’єктивного -en), а другорядний елемент виконує функцію аргументу або 
доповнювача до головного елементу, наприклад: truck driver, truck driving, fast acting and pan fried. 
Синтетичні складні слова відіграли важливу роль у розвитку лінгвістичної теорії, оскільки їх вивчення 
стосується багатьох питань морфології та синтаксису. Синтетичні складні слова ще називають 
дієслівними. Основним обмеженням інтерпретування в синтетичних складних словах є те, що ліва 
частина (іменник, прислівник або прикметник) повинна інтерпретуватися як додаток до правого 
елементу і не повинна інтерпретуватися як зовнішній аргумент або предмет. У дійсності, синтетичні 
складні слова з -ing, -er нагадують фрази з активними дієсловами у зміненому порядку слів з 
еквівалентними компонентами (play checkers > checker-playing), у той час коли синтетичні складні слова 
з пасивним -en нагадують фрази з пасивними дієсловами у зміненому порядку слів з еквівалентними 
компонентами (tested by experts > expert tested). Синтетичні складні слова, однак, відрізняються інших 
складних слів, які часто називають "кореневими". Отже, якщо відкинути goal-aiming, в нас буде складне 
слово goal-aim, в якому ліва частина інтерпретується як "предмет" правої частини.  

Синтетичні складні слова є цікавими ще й тому, що правила їх інтерпретації здаються схожими на 
правила утворення значення речень, наприклад приписування тематичних ролей певним позиціям у 
реченні, залежно від активної чи пасивної природи дієслова [3]. 

Нові слова утворюються за вже існуючими моделям. Слово будується за тією ж моделлю, що і його 
прототип, і тому його смислова структура зазвичай обмежена цілком визначеним значенням. 
Порівняймо: hijack, skyjack ("викрадати літаки, займатися повітряним піратством"), seajack ("викрадати 
морські судна, займатися морським піратством"). 

Однак існують складні лексичні одиниці, елементами яких виступають не лише кореневі основи 
іменників, прикметників, дієслів тощо. У складі таких утворень можна зустріти числівники, які 
виражають певні кількісні параметри. Мовою санскриту такі складні лексичні утворення прийнято 
називати словами дігу. Складні слова дігу починаються з числівника, за яким слідує іменник. Наприклад 
ten-pence, two-ply. У складних словах цього типу числівники вказують на те, скільки залучено іменників. 
У випадку з ten-pence ми знаємо скільки пенсів ми маємо або потребуємо. Окрім загального правила 
(чисельник + іменник) в англійській мові існує чимало прикладів складних лексичних одиниць із 
числівниками, які мають дещо іншу структуру. Їх можна розбити на декілька типів.  

Характерною ознакою числівникових композит першого типу є частка for, або on і дві числівникових 
основи, розташовані, як правило, справа і зліва відповідно до значення, закладеного в них. Так, для 
складних лексичних утворень 2-for-5, 3-for-7 ‘права’ числівникова основа позначає кількість спроб, ’ліва’ 
– кількість вдалих спроб. При перекладі вони означають буквально наступне: 2-for-5 – два з п’яти, 3-for-7 
– три з семи. У складі таких сполук можливе, також, використання неозначеного займенника none 
замість правої числівникової основи, який буквально перекладається нуль, жоден (відсутність 
описуваного елементу).  

Числівникові композити також можуть складатися лише з самих числівників. У такому випадку 
складне слово виконує функцію означення, а їх переклад вимагає описового підходу. Значення таких 
композит особливе, адже воно може містити в собі різні експресивні відтінки. Відношення між 
компонентами таких слів не мають субординавтивний характер, а кожен окремий елемент лише позначає 
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певний рахунок, підсумок. До таких лексичних утворень можна віднести вирази типу 3-2, 2-1, де 
числівники позначають рахунок спортивного матчу, баланс банківського рахунку тощо.  

Схожими на числівникові композити типу 5-1 є лексичні одиниці типу 8-footer, 50-pounder тощо, де 
діяч виражений за допомогою агентивного суфіксу -er. Серед структурно-складних лексем з формантом -
еr із значенням агентивності при вказаному об'єкті слід виділити групу лексем, що відносяться лише до 
семантичного поля імен діяча ("nomina agentis"): bill-sticker –розклеювач оголошень; blockbuster – 
спекулянт міською нерухомістю (будинками, ділянками). Слід зазначити, що серед слів з формантом -еr, 
явно переважають похідні від дієслівно-іменникових поєднань: baby-kisser кандидат, що балотується на 
виборах. Серед аналізованих структурно-складних одиниць виявлені лексеми з ідіоматичним значенням. 
Наприклад: wind-cheater – плащ по коліна, back-hander – удар тильною частиною руки. Та існують 
приклади, що кардинально відрізняються від звичайних і не підходять до загальноприйнятих норм. До 
таких належать композити, що містять числівниковий елемент і кореневу основу із суфіксом -er. У таких 
композитах немає самого іменника, який вони власне і виражають. Компонентами композиту є лише 
кількісні параметри та якісні характеристики поняття, що виражається, а в процесі функціональної 
переорієнтації агентивний суфікс -er перетворює складний вираз на іменник, значення якого випливає із 
контексту. Наприклад: he’s a 260-pounder – він важить 260 фунтів. Конструкції даного типу можна 
представити у такому вигляді – 260-pounder = 260 pounds + person. Іменникове значення складної 
конструкції [person] можна знати лише з контексту висловлювання. Порівняймо: 8-footer (something with 
8 feet in length) і 2-footer (2 feet tall person).  

Англійська мова, особливо її американський варіант, активно поповнюється номінативами особливої 
словотворчої структури, які виникають у результаті телескопії. В. М. Лейчик відмічає, що телескопія 
відповідає двом вимогам, які пред’являють до засобів номінації – компактності і цілеоформленості. У 
багатьох соціально-детермінованих телескопізмах проявляється системний характер аналогії, що 
говорить про взаємодію інтра- й екстралінгвістичних факторів у їх творенні. Телескопічні лексичні 
одиниці також можуть бути джерелом утворення словотворчих морфем, близьких до суфіксоїдів, при 
стабілізації "осколка" другої вихідної основи, набуття ним більшої словотворчої потенції й ізоляції його 
значення від значення вихідної основи. Як відмічає М. Бельська, телескопія "є одним із видів універбації, 
який відрізняється тим, що в результаті телескопї з елементів структури членів словосполучення 
утворюється нова лексична одиниця".  

Д. І. Квеселевич справедливо відмічає, що однією з причин змін у мові є закон лексичної економії. На 
всіх рівнях – фонетичному, морфологічному, синкасичному, лексичному – він реалізується за допомогою 
двох засобів: скорочення і синтезу. Телескопічні утворення, як у побуті, так і у спорті, набувають 
емоційно-оцінні відтінки значення і виконують різні експресивно-стилістичні функції. Мотивація 
телескопічного слова і його значення часто співпадають, що дає змогу вживати конструкцію, яка здатна 
замінити певне телескопічне слово на синтагматичний ланцюжок [4].  

Особливими випадками утворення телескопічних слів, що не були розглянуті лінгвістами раніше, 
можна вважати телескопічні утворення, основані на  імені і прізвищі людини. Таке утворення 
телескопічних слів властиве публіцистичному стилю для позначення видатних людей. Так, наприклад, в 
американській пресі можна часто побачити імя видатного спортсмена, якого звуть Алекс Родрігез (Alex 
Rodriguez). Дуже часто на сторінках газет можна побачити його ім’я, яке написано у вигляді 
телескопічного слова A-Rod. Часто в газетних статтях використовують телескопічні скорочення назв 
команд, гуртків, групувань тощо. Наприклад, Preds-Canes – зустріч між Хижаками та Ураганами 
(Predators – Hurricanes). Використання таких лексичних одиниць характеризує сучасний стан утворення 
композитних одиниць в цілому.  

Процес основоскладання виявляється набагато складнішим, ніж описано в підручниках. Існують 
загальні правила утворення складних слів, та зі зміною мовного середовища, ці правила змінюються, 
стають неактуальними, вимагають нових підходів до їх опису. Проведений аналіз показав, що велику 
роль у розумінні природи композитних номінацій  відіграють контекст і фонові знання. Моделі 
утворення складних лексичних одиниць, притаманних певному дискурсу мають свої особливості. У 
лінгвістичній літературі і досі немає комплексних робіт, які б охоплювали усі аспекти утворення і 
функціонування у мові складних лексичних одиниць. Дискурс може впливати на появу нових типів 
складних лексичних одиниць. Особливо це стосується спортивного, військового та медичного дискурсу. 
Це пояснюється особливими вимогами до семантичного утворення складних слів, що закладені у різних 
дискурсах. Варто також звернути увагу на процес детермінологізації, тобто проникнення різних термінів 
у повсякденне мовлення. Закономірним є те, що композитна лексика і термінологія становить значну 
частку сучасної англійської мови. Серед джерел формування і наповнення копозитною термінологією, 
разом із утворенням термінів із власне англійського мовного матеріалу, необхідно вказати на великий 
відсоток запозичень з інших мов, головним чином японської, іспанської.  Подальше дослідження 
композитних номінацій вимагає розробки нової класифікації, яка буде описувати композити, які раніше 
не були розглянуті вченими. Характерною особливістю англійської є постійна тенденція до скорочення 
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семантичного образу, створення коротких семантичних форм для передачі складного образу. Велику 
роль у цьому процесі відіграє основоскладання як один із найпродуктивніших способів словотвору. 
Перспективним є вивчення композит спортивного дискурсу в межах контрактивної лінгвістики та між 
культурної комунікації. Тому для більш ґрунтовного вивчення теорії композитології необхідне подальше 
дослідження різних галузей життя людини.    
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Дмитрошкин Д. Э. Социально детерминированный композит в современном английском языке. 

В современной лингвистической литературе недостаточно проанализированными остаются 
сложные и сложнопроизводные лексические образования в современном английском языке. 
Необходима разроботка современных, более новых подходов к классификации сложных и 

сложнопроизводных лексем для определения новых, ранее не изученных типов слов-композитов. Для 
более детального изучения композитных образований в современном английском языке необходимо 

провести анализ разных сфер деятельности человека для определения семантических характеристик 
и моделей образования сложных и сложнопроизводных лексических единиц в современном английском 

языке. 

Dmytroshkin D. E. Socially Determined Compound Words in Modern English. 

In modern linguistic literature compound lexical units of the English language are to be further studied. A new 
approach to the classification of compound lexical units is needed to distinguish new previously undiscovered 
compound words. For more deatailed study of compound words in modern English an analysis of differenet 
spheres of human activity is needed to define semantic featues and formation models of compound words in 

modern English. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО КОНЦЕПТУ ШЛЯХ ДО СЛАВИ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ЙОГО СКЛАДНИКІВ  

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ БІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

Стаття присвячена розкриттю особливостей втілення текстового концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ в 
англомовних біографічних романах ХХ століття крізь призму жанрової природи цих творів. Текстовий 
концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ розглянутий у статті як кластерне утворення, що в художньому просторі 

біографічного роману представлене групою концептів: ШЛЯХ / PATH, ТВОРЧІСТЬ / CREATION, СЛАВА / FAME , 
які експлікують досліджуваний концепт у своїй взаємодії. 

Концепт як певний смисл, яким оперує людина в процесі інтелектуального освоєння світу  
[1: 10], як структуроване знання [2: 34], "розумова подія" [3: 32], спосіб репрезентації дійсності у 
свідомості людини, що несе важливу культурну інформацію і знаходить своє конкретне вираження у 
вигляді знаків [4: 31], є ключовим об’єктом когнітивних досліджень у парадигмі сучасної лінгвістики і 
вивчається з різних позицій [див. 5: 39-52; 6], представлених, зокрема, в когнітивній поетиці [7; 9; 10]. У 
сфері художньої когнітології дослідницький акцент в останні роки зміщується від аналізу одиничних 
концептів до розгляду концептуальних опозицій, гештальтних або складноструктурованих концептів, а 
також систем концептів. 

Мета статті – встановити принципи смислової взаємодії концептів, які репрезентують кластерний 
концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття, окреслюючи в такий спосіб 
формат текстового втілення останнього. 

Поставлена мета зумовлює необхідність розв’язання таких завдань: 1) розкрити зміст поняття 
"кластерний концепт"; 2) узагальнити підходи до вивчення структури концептів і обґрунтувати 
доцільність використання компонентної моделі для опису текстового концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ; 
3) з’ясувати специфіку смислового компоненту досліджуваного концепту, 4) виявити смислову 
кореляцію між складниками кластерного концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ в межах англомовних біографічних 
романів. 

Для розуміння механізмів породження тих ключових художніх образів, які виникають в процесі 
складної взаємодії концептів у просторі художнього тексту особливий інтерес становлять так звані 
кластерні концепти. Залучення дослідниками понять "кластер" і "кластерність" для моделювання 
концептів пояснюється дискретною, багатофакторною природою останніх [8: 53], що уможливлює 
представлення концепту певними складниками [8: 61], які в його структурі стають неподільними, 
визначаючи "консистенцію концепту" [3: 30]. Кластерна природа текстових концептів як 
багатокомпонентних структур виявляється в їхній спроможності бути актуалізованими на текстовому 
рівні групою або низкою окремих концептів, що унаочнюють певні ознаки того або іншого концепту 
впродовж його формування в площині художнього твору. Концепти-складники в структурі кластерного 
концепту є рівнозначними, проте між ними можливі певні відношення й зв’язки [пор.: 17: 22; 6: 35-36]. 

До таких кластерних утворень належить досліджуваний текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ, оскільки, 
не маючи в біографічному романі однослівного імені концепту, тобто одиниці, що вербалізує його в 
тексті, цей концепт актуалізується лише за допомогою своїх складників – концептів ШЛЯХ / PATH, 
ТВОРЧІСТЬ / CREATION, СЛАВА / FAME. Перші два вже наявні в імені цього концепту, виокремлення 
останнього мотивується, з одного боку, специфікою концепту ШЛЯХ / PATH, яка полягає у властивості 
цього концепту метафорично віддзеркалювати окрему сферу діяльності людини [11: 118], а з другого – 
жанровими рисами англомовних біографічних романів: такі твори описують перебіг професійного 
становлення видатних творчих особистостей (художників, скульпторів, письменників). Тому текстовий 
концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в цих творах специфікується і набуває вигляду: ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ДО СЛАВИ. Отже, 
концепт ТВОРЧІСТЬ / CREATION вважаємо органічним складником концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ 

Як одиниця структурованого знання концепт має визначену, але не жорстку структуру [12: 58], яку 
утворює сукупність узагальнених ознак, необхідних для ідентифікації предмета або явища як фрагмента 
картини світу [13: 15]. У лінгвістичних дослідженнях пропонують різні моделі структурної організації 
концепту, серед яких польова [12]; пошарова [5: 75; 7: 251]; модусна [8: 54-56], модель ментально-
психонетичного комплексу [14: 112] тощо. Спираючись на принципи лінгвістичного моделювання [15: 
304-305], під моделлю концепту розуміємо абстрактний та ідеалізований конструкт, що структурується 
певними елементами, які у своїй взаємодії відтворюють істотні ознаки концепту. Ми вважаємо, що 
основні властивості текстового концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ і, відповідно, його складників, можуть бути 
виявлені через побудову компонентної моделі його структурної організації, яка постає у триєдності 
поняттєвого, образного та смислового компонентів. 
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У сфері інтересів цієї статті знаходиться смисловий компонент текстового концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ, 
адже власне він найбільшою мірою відбиває тенденції смислової взаємодії складників кластерного 
концепту. Смисловий компонент концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ формується концептуальними ознаками, 
виявленими шляхом аналізу словесного втілення параболічних та метафоричних концептуальних схем, 
що слугують підґрунтям образного осмислення концептів-складників кластера ШЛЯХ ДО СЛАВИ у 
відповідних фрагментах біографічних романів. Смислові атрибути формують асоціативно-смислові поля 
(АСП) [16: 313], які в нашій роботі організуються блочним способом. З огляду на семантичну 
різноплановість смислових атрибутів ми групуємо їх в окремі смислові блоки (СБ), так би мовити 
"пучки" смислових атрибутів [пор.: 17: 132], що об’єднані за тематичними принципом. Зміст концепту 
розкривається шляхом співвіднесення номіната концепту з текстовими смислами, кожен з яких 
представлений низкою смислових атрибутів.  

З огляду на те, що на образному рівні шлях як процес, спрямований до певної мети, і як засіб її 
досягнення імплікується як творчість, що і визначає властивості цього процесу, слугуючи одночасно 
засобом, за допомогою якого людина йде до своєї мети, образне втілення текстового концепту ШЛЯХ ДО 
СЛАВИ в досліджуваних творах відбувається через концепти ТВОРЧІСТЬ / CREATION, СЛАВА / FAME і ПОГАНА 
СЛАВА / NOTORIETY. 

Так, смисловий компонент концепту ТВОРЧІСТЬ / CREATION у біографічних романах представлений 
дев’ятьма СБ: 1) руйнація людини; 2) порятунок; 3) прогрес, інновація; 4) спосіб існування, життя; 
5) перемога; 6) радість, задоволення, захоплення; 7) саморозвиток; 8) загадка, таємниця, містика; 9) засіб 
самовираження. Смисловий компонент концептів СЛАВА / FAME і ПОГАНА СЛАВА / NOTORIETY 
структурується одинадцятьма СБ: 1) велич; 2) творчість; 3) вічність; 4) змагання; 5) перемога; 
6) руйнація людини; 7) пошуки; 8) засіб самовираження; 9) загадка; 10) забуття; 11) поразка. 

АСП концептів ТВОРЧІСТЬ / CREATION, СЛАВА / FAME і ПОГАНА СЛАВА / NOTORIETY у досліджуваних творах 
можуть зливатися, контрастувати, перетинатися [пор.: 6: 35-36]: 
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Рис. 1. Взаємодія АСП концептів ТВОРЧІСТЬ / CREATION і СЛАВА / FAME  

в англомовних біографічних романах 
Злиття – це процес смислового "збігу" між АСП, коли складники одного поля є подібними 

(синонімічними) до складників іншого. Тобто, наявність однакових або синонімічних смислових 
атрибутів у структурі концептів ТВОРЧІСТЬ / CREATION і СЛАВА / FAME в англомовних біографічних 
романах вказує на те, що вони зливаються в певній точці. Наприклад: Polite, timid success might be enough 
for the Roman painters, but it wasn’t enough for him. Yet was this not precisely what he had been pursuing, not 
consciously, perhaps, but in fact [19: 223]. 

Засобом актуалізації концепту СЛАВА / FAME в цьому уривку слугує лексема success (успіх) у складі 
ключового елементу polite, timid success (тихий, несміливий успіх). Між ключовим елементом [9: 25] та 
його смисловим релятом [7: 135] Yet was this not precisely what he had been pursuing (Але хіба не цього він 
прагнув?) встановлюються семантичні відношення конкретизації. На цій основі реконструюється 
параболічна схема FAME is search (СЛАВА є  пошук). Складники 'pursuit' (прагнення), 'hunting' (гонитва), 
'quest' (пошуки) у семантичній структурі релята search [18: 1115] формують смислові атрибути концепту 
СЛАВА / FAME. Встановлені смислові атрибути входять до смислового блоку search (пошуки) АСП 
концепту СЛАВА / FAME. Порівняймо інший фрагмент, в якому концепт ТВОРЧІСТЬ / CREATION також 
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розглядається в термінах пошуків: Escape into what, in what direction? Not so easy to know. A withdrawal 
into the unexplored recesses of his spirit, his soul. To seek what? He couldn’t name the uniqueness, the quality, 
the vision; but it was there, somewhere within himself. His painting must get closer to the bone, must rely on 
intuition, on an inward-looking sight, "the light within" that he had spoken of to Castilla while still in Rome [ibid.: 
328]. 

Підґрунтям параболічного осмислення концепту ТВОРЧІСТЬ / CREATION у цьому фрагменті слугують 
одночасно два параболічних образи: CREATION is search (ТВОРЧІСТЬ є пошуки) і CREATION is an escape 
(ТВОРЧІСТЬ є втеча). У результаті компонентного аналізу релятів search та escape встановлюються 
смислові атрибути цього концепту, а саме: 'pursuit' (прагнення), 'hunting' (гонитва), 'quest' (пошуки) у 
семантичній структурі релята search [18: 1115] та 'run away' (тікати, ховатися), 'disappear' (зникати), що 
входять до складу релята escape [18: 818]. Отже, наявність спільних смислових атрибутів ('pursuit', 
'hunting', 'quest') у смисловій структурі двох концептів показує, що в цій точці зазначені концепти 
збігаються.  

У досліджуваних творах АСП концептів ТВОРЧІСТЬ / CREATION і СЛАВА / FAME збігаються в точках 
перемога, руйнація людини, загадка, таємниця, спосіб самовираження. 

Відношення контрасту, або смислової опозиції, між складниками СЛАВА / FAME та ТВОРЧІСТЬ / 
CREATION в англомовних біографічних романах базуються на взаємному запереченні, виключенні, 
протиставленні смислових атрибутів кожного з концептів, наприклад: There is no market for them. The 
price of your pictures is still falling, and possible patrons have heard that you are facing bankruptcy. They will 
not buy anything now, for they expect to be able to obtain your work cheaper soon. Today, no one even wants 
your art collection [20: 297]. 

Концепт СЛАВА / FAME отримує в цьому уривку імпліцитне втілення з вказівкою на негативне 
ставлення оточення до робіт відомого голландського художника Рембрандта, на що вказують лексичні 
маркери з негативними конотаціями: no market for them (ніхто їх не купує), the price of your pictures is still 
falling (ціни на Ваші картини падають), no one even wants your art collection (ніхто не цікавиться Вашою 
художньою колекцією). Смисловим релятом, за допомогою якого відбувається осмислення слави 
Рембрандта, слугує лексема bankruptcy (банкрутство). Смисловими атрибутами концепту СЛАВА / FAME, 
що випливають з аналізу семантичної структури лексеми bankruptcy, є невдача, поразка 'failure' та 
програш 'loss' [18: 682].  

Hendrickje chorused, "Sometimes, when you paint, you do look as if you could conquer the world.  
As if nothing then could injure you." It was often the way I felt when my work was going as I wished  
[ibid.: 186].  

Основою образного осмислення концепту ТВОРЧІСТЬ / CREATION у виокремленому уривку слугують 
одночасно дві метафоричні концептуальні схеми: CREATION IS CONQUEST (ТВОРЧІСТЬ Є ЗАВОЮВАННЯ) та 
CREATION IS PROTECTION (ТВОРЧІСТЬ Є ЗАХИСТ). Працюючи, художник підкорює світ (you could conquer the 
world), водночас роблячи себе неприступним для зовнішнього впливу (As if nothing then could injure you). 
Наявність семи 'victory' (перемога) у складі лексеми conquest (підкорення, завоювання) [18: 752] дозволяє 
представити творчість художника в цьому уривку як боротьбу, результатом якої є перемога. Отже, 
протилежні смислові атрибути концептів ПОГАНА СЛАВА / NOTORIETY та ТВОРЧІСТЬ / CREATION у 
виокремлених фрагментах засвідчують їхню взаємодію, що базується на контрасті. 

В англомовних біографічних романах АСП концептуальних складників СЛАВА / FAME, ПОГАНА СЛАВА / 
NOTORIETY та ТВОРЧІСТЬ / CREATION контрастують у точках перемога – поразка; спосіб існування, життя 
– руйнація людини. 

У разі перетинання [8] одне АСП підпорядковується іншому, додаючи до нього нові смисли; між 
такими АСП встановлюється субординаційний зв’язок атрибутивності, результативності, причини й 
наслідку, конкретизації (специфікації), взаємної кореляції тощо [10: 36]. Наприклад: Auguste thought it 
impossible to remain in Belgium, however, when the vilification of "The Vanquished" spread to the Brussels 
newspapers. He wrote to them that their implications that the figure had been modeled from life were unfair, and 
the calumny grew worse. The more he protested, the more he was accused. The following week was the worst of his 
life. Several times he went to the exhibition, and each time he saw his figure regarded with ridicule, scorn, and only rare 
approval [21: 236].  

Уривок змальовує негативне ставлення громадськості до роботи французького скульптора Огюста 
Родена "Переможений". У тексті концепт  ПОГАНА СЛАВА / NOTORIETY втілено за допомогою мовних 
одиниць з негативною конотацією: vilification (ганьба), calumny (наклеп), ridicule (висміювання), scorn 
(зневага, глузування). Смислові атрибути, які характеризують зазначений концепт у цьому фрагменті, 
встановлюються шляхом виявлення семантичних складників цих лексем. Так, лексема vilification містить 
сему 'scurrility' (грубість, непристойність) [18: 1229], calumny – 'slur' (зневажливе ставлення), 'scurrility' 
(грубість, непристойність) [18: 716], ridicule – 'underestimate', (недооцінювати) 'disbelief' (недовіра) [18: 1097], 
scorn – 'underestimate' (недооцінювати), 'unbelief' (недовіра), 'reject' (відхиляти, відмовляти), 'scurrility' 
(грубість, непристойність), 'disrespect' (неповага) [18: 1113]. Таким чином, виявами поганої слави, 
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несхвалення творчості Огюста Родена були неповага, зневажливе ставлення до скульптора, недооцінка, 
висміювання його робіт. 

Порівняймо який тип взаємодії простежується між зазначеним концептом ПОГАНА СЛАВА / NOTORIETY 
та концептом ТВОРЧІСТЬ / CREATION у романі Д. Вейса "Naked Came I" ("Оголеним я прийшов"): Lecoq 
said, "Just because you put your life and ego into stone doesn’t mean anything will come out of it.  Maindron 
chimed in, Sculpture is the most expensive way to make a living. You cannot model a sky, a haystack, like Millet. 
You need people for models, you need to pay them. I cannot think of any other art into which you put so much 
and get so little" [21: 67]. 

На початку творчої кар’єри Огюста Родена, коли він мав вирішити, стати йому художником чи 
скульптором, вчителі пояснюють йому, що скульптура є чи не єдиним видом мистецтва, в який людина 
вкладає дуже багато, а отримує зовсім мало (you put your life and ego into stone; I cannot think of any other 
art into which you put so much and get so little). Концепт ТВОРЧІСТЬ / CREATION реалізується тут за 
допомогою параболічної концептуальної схеми ТВОРЧІСТЬ є самопожертва (CREATION is self-devotion). 
Семантичні компоненти 'dedication' (відданість), 'sacrifice' (пожертвування) [18: 365], 'willingness' 
(бажання), 'resolution' (рішучість) [18: 1118] у структурі релята self-devotion (самопожертвування) дають 
можливість охарактеризувати творчість як діяльність, що вимагає від митця рішучості, відданості своїй 
справі, готовності йти на жертви. 

Концепт ПОГАНА СЛАВА / NOTORIETY та концепт ТВОРЧІСТЬ / CREATION у проаналізованих тематичних 
фрагментах англомовного біографічного роману "Naked Came I", перебувають,  
по-перше, у відношеннях перетинання: смислові атрибути цих двох концептів доповнюють один одного 
новими смислами; по-друге, у результативних семантичних відношеннях: результатом самовідданої праці 
Огюста Родена є недооцінка, недовіра, невідповідне ставлення до митця з боку суспільства.  

В англомовних біографічних романах результативні семантичні відношення встановлюються між 
смисловим атрибутом перемога АСП концепту ТВОРЧІСТЬ / CREATION і смисловим атрибутом нагорода 
концепту СЛАВА / FAME, а також змагання – перемога: результатом змагання може бути перемога. 
Атрибутивні семантичні відношення існують між смисловими атрибутами велич – радість, перемога – 
радість, задоволення, захоплення, оскільки перемога супроводжується позитивними емоціями. 
Відношення взаємної кореляції простежуються між такими складниками обох полів, як прогрес, 
інновація, розвиток – творчість: творчість завжди передбачає певний прогрес та розвиток; між прогрес, 
інновація, розвиток – перемога; між прогрес, інновація, розвиток – руйнація людини. Усі встановлені 
семантичні зв’язки між смисловими атрибутами концептів ТВОРЧІСТЬ / CREATION, СЛАВА / FAME і ПОГАНА 
СЛАВА / NOTORIETY є підставою для перетинання АСП цих трьох концептів у визначених точках. 

Таким чином, виявлення смислового рівня в структурній організації концептів ТВОРЧІСТЬ / CREATION, 
СЛАВА / FAME, ПОГАНА СЛАВА / NOTORIETY дозволило встановити кореляцію між ними в текстах 
біографічних романів: вони можуть протиставлятися, доповнювати один одного додатковими ознаками 
або збігатися, а зміст текстового концепту ШЛЯХ ДО СЛАВИ формується в процесі їхньої взаємодії. 
Перспективи подальшого вивчення кластерних концептів вбачаються у встановленні ієрархічних зв’язків 
між складниками, що входять до структури таких концептів.  
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Изотова Н. П. Репрезентация кластерного концепта ПУТЬ К СЛАВЕ сквозь призму взаимодействия 
его составляющих (на материале англоязычной биографической прозы ХХ века). 

Статья посвящена раскрытию особенностей воплощения текстового концепта ПУТЬ К СЛАВЕ в 
англоязычных биографических романах ХХ века сквозь призму жанровой природы этих произведений. 
Текстовый концепт ПУТЬ К СЛАВЕ рассмотрен в работе как кластерное образование, представленное в 
художественном пространстве биографического романа группой концептов: ПУТЬ / PATH, ТВОРЧЕСТВО / 

CREATION, СЛАВА / FAME, которые в своем взаимодействии эксплицируют исследуемый концепт. 

Izotova N. P. Manifestation of Cluster Concept PATH TO FAME through the Interaction of its Components (A 
Study of English Biographical Novels of the 20th Century). 

The article focuses on peculiarities pertinent to the manifestation of the textual concept PATH TO FAME in English 
biographical novels of the 20th century considered from their genre perspective. Structurally, PATH TO FAME is 

viewed as a composite cluster textual concept represented in the fictional space biographical novels by a group 
of such concepts as PATH, CREATION, FAME, which actualize the concept under study through their interactions. 
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ ОЧУДНЕННЯ  
І ПРОБЛЕМА ЙОГО ПЕРЕДАЧІ У ПЕРЕКЛАДІ 

У статті детально розглядаються найбільш типові прояви очуднення, особливо на лексичному рівні. 
Значна увага приділяється формулюванню лінгвістичного визначення очуднення та труднощам  його 
адекватного перекладу. Також розглядається поняття так званого "радикального" очуднення в 

інтерпретації культурних феноменів. 

Термін  очуднення вперше був використаний В. Б. Шкловським у статті "Искусство как прием" для 
позначення прийому, що формує нове бачення предмета зображення у мистецтві, вириваючи його зі 
звичного контексту і перетворюючи на щось дивне, тобто "очудне". Очуднення – це комплексне явище, 
яке реалізується на усіх рівнях мови. У даній статті ми розглянемо найбільш типові прояви очуднення і 
розглянемо ті випадки, коли очуднення виражене на лексично-стилістичному рівнях. Ми також 
спробуємо визначити основні перекладацькі проблеми, пов’язані  з очудненням. 

Характеризуючи очуднення, В. Б. Шкловський писав: "Для того, щоб повернути відчуття життя, 
відчути речі, для того щоб робити камінь кам'яним, існує те, що називається мистецтвом. Метою 
мистецтва є дати відчуття речі як бачення, а не як пізнання; прийомом мистецтва є прийом "очуднення" 
речей і прийом ускладнення форми, що збільшує труднощі і довготу сприйняття, так як сприйняттєвий 
процес у мистецтві є самоціллю ... Прийом очуднення у Толстого полягає в тому, що він не називає річ її 
іменем, а описує її як вперше побачену" [1: 64].  

Аналіз літературних прикладів показує, що при очудненні має місце особливий вид генералізації, яка 
надає позначеному предмету чи явищу стилістичну маркованість. Розглянемо приклад: 

"A hotel, he told me, was a big house where a lot of people lived and ate and slept, but no one knew each 
other" [2: 273]. Вихідна назва – hotel, з якою пов’язане певне поняття; в результаті очуднення ми 
отримуємо a big house where a lot of people lived and ate and slept, but no one knew each other. Нам відомо, 
що референтом цього звороту є готель, але об’єм поняття суттєво розширився. Тепер туди входять не 
тільки всі об’єкти, які можна назвати терміном hotel, але й всі уявні об’єкти, що підпадають під 
визначення a big house where a lot of people lived and ate and slept, but no one knew each other. 

В цьому і полягає основний ефект очуднення. Автор не висвітлює окремі властивості об’єкта шляхом 
незвичного порівняння (як при метафорі) і не називає його через інший об’єкт, зіставлений з ним у даній 
ситуації (як при метонімії), а переміщує його в розряд загальних понять, підкреслюючи тим самим 
родову природу поняття, наголошуючи на його ознаках, які досить часто знаходяться поза нашою 
увагою.  

У статті ми також розглядаємо очуднення як особливий феномен, найбільш досліджуваний серед 
різноманітних способів сприйняття дійсності. Дійсно, ми можемо говорити про особливу стратегію 
"радикального" очуднення в інтерпретації тих чи інших культурних феноменів – в тих випадках, коли 
інтерпретатором радикально проблематизується їх загальноприйнятий, звичний зміст [3: 102].  

Наприклад, у розповіді В. Набокова "Ужас" можна побачити той внутрішній стан людини, що 
відповідає "очудненному" погляду на світ: 

 "Когда я вышел на улицу, я внезапно увидел мир таким, каков он есть на самом деле… увидел дома, 
деревья, автомобили, людей, –  душа моя внезапно отказалась воспринимать их как нечто непривычное, 
человеческое. Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе, – и в этом мире 
смысла не было… остался только бессмысленный облик… Я понял, как страшно человеческое лицо… 
Охваченный ужасом, я искал какой-нибудь точки опоры, исходной мысли, чтобы, начав с нее, 
построить снова простой, естественный, привычный мир, который мы знаем " [4: 13].  

Для стану, описаного Набоковим, цілком прийнятним є термін "радикального" очуднення, адже саме 
через такий прояв, зберігаючи свою сутність, він набуває екзистенційно-феноменологічного змісту.  

Більш радикальний випадок очуднення проілюструємо наступним прикладом:  
"People used what they called a telephone" [2: 275]. Згадаймо, що існує зворотня залежність між змістом 

і обсягом поняття. Будь-яка ознака, що додається до змісту, звужує обсяг, а при її усуненні обсяг поняття 
розширюється і тоді в нього входять усі уявні предмети, які при збереженні зазначеного уточнення були 
б виключені. 

Зазвичай зміст поняття, що позначається словом telephone, тлумачиться приблизно як "an instrument 
that converts voice and other sound signals into a form that can be transmitted to remote locations and that 
receives and reconverts waves into sound signals" і в обсяг його входять ті уявні об'єкти, до яких це визна-
чення є цілком прийнятним. Однак очуднений варіант – "what they called a telephone" – якби спустошує 
зміст, безмежно розширюючи обсяг самого поняття. Дійсно, не всяку річ можна назвати телефоном, ма-
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ючи на увазі телефон в його традиційному розумінні, але до будь-якої речі можна застосувати вираз "те, 
що називається телефоном", осільки в нашому випадку "телефон" постає поняттям, позбавленим  влас-
ного змісту. 

Підтвердження нашої думки про те, що очуднення полягає в розширенні обсягу поняття (а значить і 
нейтралізації низки ознак у його змісті) знаходимо у М. М. Бахтіна: "...сильний негативний момент є в 
понятті очуднення. У його початковому визначенні підкреслювалося зовсім не збагачення слова новим 
позитивним конструктивним змістом, а, навпаки, відбувалась втрата старого" [5: 66]. Звідси, через втрату 
попереднього значення, нове набувало новизни та очудності. Таким чином, механізм очуднення не 
тільки позбвляє предмета старого значення, але й набуває нового. 

Підсумувавши наші спостереження ми можемо сформулювати визначення поняття очуднення. Як ми 
вважаємо, очуднення – це прийом, у якому очікуване в даному контексті поняття речі, процесу або 
явища змінюється на більш загальне поняття [6: 237]. По суті, очуднення являє собою внутрішньомовну 
генералізацію, яка використовує експресивно-оцінні засоби. Очуднення – це швидше механізм, модель, 
що описує запропоновані зміни змісту та обсягу поняття при використанні тих чи інших мовних засобів. 
Відповідно, можемо припустити, що ефект очуднення може забезпечуватися різними способами на 
різних рівнях мови.  

Ми розглянемо деякі проблеми, пов'язані з передачею очуднення в перекладі. 
Як в англійській, так і в українській мовах одним з найбільш поширених способів передачі очуднення 

є заміна слова його логічним перифразом [7: 100]. Необхідно підкреслити, що початкове слово або вираз 
має з легкістю відновлюватися з контексту (або бути присутнім в ньому) і сприйматися природньо, а 
очуднене слово (перифраз) має в даному контексті звучати незвичайно. Ця незвичайність створюється, 
по-перше, тим, що при очудненні виражене словом поняття втрачає суттєві в даному контексті "семи", 
або ознаки, а по-друге, тим, що за допомогою очуднення автор може висвітлити в ньому інші ознаки, 
зазвичай непомітні в даному контексті. 

Наведемо приклади:  
"Fork – an instrument used chiefly for the purpose of putting dead animals into the mouth" [2: 489]. 

"Правда, для чего-то всунули ему [поросенку] в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет 
восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего…/ – Охота вам, Васенька, петь Лазаря, – нервно 
перебил его хозяин. – Ну и всунули! Ну и поросенок. Надо же чем-нибудь великий праздник отметить. / – 
Так, так, – покачал головой Васенька. – Подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть 
мертвого животного пучка зелени… Логично!" [8]. 

У першому випадку очуднюється, по-перше, поняття "виделка", а по-друге, "їжа" (як "мертві 
тварини"). У другому прикладі "мертва тварина" очуднює "порося", а "петрушка" очуднена  як "пучок 
зелені". Хоча, "зелень" в контексті "іжа" можна було б не вважати очудненням, якби не протиставлення: 
порося, петрушка – мертва тварина, зелень. 

Зрозуміло, що в обох випадках очуднена генералізація виділяється на фоні контексту і виконує певну 
ідеологічну мету. Описавши їжу або конкретну страву як різновид "мертвих тварин", автор  надає 
критичну та скептичну оцінку звичної речі. 

Як бачимо, у вищезгаданих прикладах очевидним є аксіологічна функція очуднення. Але в деяких 
випадках очуднення сприяє "викриттю" очудного, оскільки створює дистанцію між мовцем і предметом 
мови. Ці випадки формують певні труднощі при перекладі очуднення на українську мову. 

Розглянемо приклад з роману  Ч. Паланіка "Survivor":  
"To bard a steak, you cover it with strips of fat from some other animal to protect it while it cooks" [2: 177]. 

Переклавши згаданий випадок: "Якщо звичний біфштекс огорнути тонкими скибками сала, він не 
підгорить під час смаження", очевидним є те, що ефект очуднення втрачено. Аби запобігти втраті, 
перекладач повинен належним чином проаналізувати макро і мікро контекст. В результаті стало б 
очевидно, що, по-перше, оповідач в цьому романі – людина, що живе в чужому їй соціальному 
середовищі і схильна до очудного" погляду на навколишній світ.  

А по-друге, такий погляд на їжу вже проявлявся декільком рядками вище: 
"The people I work for want to eat right on the cutting edge ... They want animals stuffed with the most 

unlikely other animals, chickens stuffed with rabbit. Carp stuffed with ham. Goose stuffed with salmon" [2: 177] 
Варіант перекладу зі збереженням очуднення міг би бути такий: 
 "Щоб шмат тварини, іменований "біфштекс", не пригорів при смаженні, його огортають 

скибочками сала, зрізаними з іншої тварини” (переклад наш). 
Для створення логічного співставлення ми були змушені підсилити очудний ефект при перекладі 

steak. Таку стратегію було обрано з метою опису кулінарних вподобань роботодавців. 
Таким чином, щоб адекватно передати очуднення, перекладач повинен, по-перше, розпізнати це 

явище в тексті, а по-друге, ретельно проаналізувати контекст, щоб зрозуміти, з якою саме метою його 
вжито і як це можна передати перекладі.  
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У результаті нашого дослідження ми дійшли наступних практичних висновків щодо перекладу 
очуднення:  

− в результаті такої заміни вихідне поняття в оригіналі втрачає частину важливих для даного 
контексту ознак, причому чим більше таких ознак втрачено, тим сильнішим є  ефект очуднення;  

− абстрактність очуднення виконує особливу аксіологічну функцію. Його слід зберегти при пе-
рекладі (в тій мірі, в якій воно присутнє в оригіналі);  

− конкретизація руйнує ефект очуднення; 
− при передачі перефразів необхідно використовувати при перекладі слова широкої семантики, 

уникаючи оцінної лексики та кліше. 
Подальші дослідження даної теми могли б стосуватися конкретних мовних засобів створення 

очуднення, вивчення його порівняльних характеристик в англійській та українській мовах, а також 
використання очуднення авторами різних епох та літературних напрямків – з метою більш детальних 
практичних перекладацьких навичок. 

З іншого боку, в теоретичному плані, можливо, становила б інтерес розробка універсальної системи 
експресивних засобів мови, де метафора, метонімія та очуднення трактувались би як основні семантичні 
механізми експресії, що діють на різних рівнях мови. 
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Купчишина Ю. А. Лингвистический стилистический прием остранения  
и проблема его передачи при переводе. 

В статье детально рассматриваются типичные проявления остранения, особенно на лексическом 
уровне. Особое внимание уделяется лингвистическому определению остранения и сложностям его 

адекватной передачи при переводе. Также рассматриваются вопросы так называемого "радикального" 
остранения в интерпретации культурных феноменов. 

Kupchishina J. A.  Linguistic and stylistic device of estrangement and the problem of its translation. 

The paper deals with the typical features of estrangement, especially at the lexical level. Particular attention is 
paid to the linguistic definition of estrangement and complexity of its adequate translation. Also the concept of 

"radical" estrangement is analyzed in interpreting cultural phenomena. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНА КОНВЕНЦІОНАЛІЗОВАНІСТЬ ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ 

У статті розглянуто англомовний вікторіанський дискурс та комунікативні компоненти спілкування, 
подано опис та характеристика культурних складових комунікативного процесу, проаналізовано засоби 
їх вираження у англомовному вікторіанському дискурсі, виокремлено головні характеристики мовних 

традицій вікторіанської доби.  

Обираючи засоби спілкування, мовець спирається на вимоги, які представлені культурою мовлення, 
тобто оформлення мовленнєвих актів і ситуацій спілкування відбувається відповідно до етичних норм. 
Оскільки норми поведінки належать до загальнокультурних цінностей, то і комунікативні цінності і 
норми функціонують як компоненти культури. Вікторіанська епоха (у Великобританії період правління 
королеви Вікторії 1867-1901) неодноразово була об’єктом уваги вчених. Вікторіанська епоха цікавила й 
цікавить науковців через ті великі зміни та інновації, що їх зазнала Англія за цей короткий період. Зміни 
політичного устрою, внески в науку, прискорений темп життя не могли не позначитися на мові. 
Виходячи з цього, метою цієї статті є розгляд вікторіанського дискурсу та компонентів спілкування, що й 
складає предмет і, відповідно, основні завдання цієї розвідки. 

Комунікативні компоненти ситуації спілкування можна поєднати у дві групи: 1) час і місце 
комунікативного процесу, зовнішнє оточення, середовище з її фізичними параметрами; 2) культурне 
визначення даного акту спілкування, його місця у комунікативному процесі.  

Закінчення розмови має два взаємопов’язані поняття: передбачуваний результат і загальні, 
індивідуальні цілі комунікантів. Позитивний результат мовленнєвого впливу є чи не найголовнішою 
метою під час ситуації спілкування, тому комуніканти використовують ті компоненти мовленнєвого 
акту, які допомагають їм у досягненні цієї мети.  

Вербальні й невербальні компоненти спілкування формуються також відповідно до комунікативних 
цінностей (обираються для регулювання мовленнєвої поведінки носіїв певної культури). У 
комунікативній поведінці відображаються особливості національного менталітету, що дозволяє виявити 
національно специфіку лінгвокультурної спільноти. Т. Г. Грушевицька розглядаючи поняття 
національний характер, наголошує, що існування національних особливостей загальновизнано, і вони 
представляють властиве лише одному народові поєднання "національних і загальноприйнятих 
характеристик" [1: 291]. 

Для висловлення позитивного інтенційного стану у ВД використовувався цілий набір конвенційних 
засобів. Позитивне оцінне судження, яке входить до складу головних індикаторів іллокуції компліменту, 
виражалося за допомогою лексичних і синтаксичних засобів. Лексичні одиниці, до семантичної 
структури яких входить значення позитивності, є лексичними засобами вираження позитивної оцінки: 
іменники (beauty, genious), прикметники (good, nice, lovely, wonderful), дієслова (to love, to like, to admire), 
прислівники (well, nice, wonderfully). 

Комунікативний акт у ВД підпорядковувався комунікативній стратегії ввічливості, однак відмінності 
у спілкуванні жінок і чоловіків були вкрай помітними. Однією з головних причин була статусна роль 
жінки у вікторіанському суспільстві. Тому мовленнєві відмінності спостерігались не лише в розмові 
чоловіка і жінки, а й у тому, як говорили про жінку або чоловіка. 

Вікторіанські чоловіки сприймали світ як окрема людина в ієрархії суспільного ладу, в якому вона 
стоїть вище або нижче інших. В епоху перенаселення міст, розростання середнього класу розмови 
зводились до переговорів, у яких люди намагалися досягти кращого становища, зберегти його наскільки 
це можливо і захистити себе від спроб інших принизити або попихати ними. Жінки в основному 
сприймали життя як окрема особистість у структурі взаємних зв’язків. У їх світі розмови нагадували 
переговори, які були направлені на збереження їх статусу благопристойних, вихованих леді, головними 
характеристиками яких були чесність, духовна чистота, слухняність. Тому у світі, де завжди існують 
ієрархії, для них важливішими були ієрархії дружби, а не панування і досягнення. 

Різниця у стилях спілкування чоловіка і жінки була причиною різного виховання. Вони росли у 
різних словесних світах. Люди розмовляли з ними по-різному і очікували різних відповідей. Жінку 
виховували з огляду на те, що вона повинна мати такі якості, як скромність, ненав’язливість, 
емоційність, обдуманість поведінки, вміння співчувати, вміння допомагати іншим, розуміти інших. 

Тематика спілкування вікторіанських жінок і чоловіків була різною у зв’язку з тим, що від жінок 
вимагалося бути гарними дружинами та матерями, про власну кар’єру не могло бути й мови. Тому 
чоловіки обговорювали ті проблеми і завдання, які їм необхідно було вирішити, обмінювалися 
інформацією про спорт, стан справ. 
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Характеризуючи аспекти гендерної комунікації у ВД можна зробити висновки, що не зважаючи 
використання обома статями комунікативної стратегії ввічливості, існувала істотна різниця у спілкуванні 
жінок і чоловіків. Насамперед це залежало від статусних ролей, які надавалися їм у той час і від функцій, 
які повинні були жінки і чоловіки виконувати у вікторіанському суспільстві.  

Дані тенденції превалювали в жіночому мовленні. У такий спосіб у фікціональних і 
текстоутворюючих суб’єктів спостерігалася прагматична асиметрія "контактності" і "некатегоричності". 
Характерною для ВД була група лексичних і граматичних явищ, які мали загальну природу: емоційно 
забарвлена та образна лексика, лексика емфатичного і вигукового характеру, підсилюючі граматичні 
конструкції, вигуки і повтори.  

Вікторіанські вербальні компоненти ситуації спілкування включали в себе: 1) мовленнєву 
стриманість; 2) не категоричність; 3) лексичні підсилювачі, 4) пом’якшувачі (softners); 5) репресивність 
(самоконтроль); 6) мовленнєву емоційність (жінки); 7) табу; 8) натяки; 9) недооцінка; 10) принцип 
кооперації; 11) "негативна ввічливість"; 12) паритетність.  

Вікторіанські традиції передбачали стриманість як у діях, так і в мовленні. Вона була знаком поваги 
до співрозмовника, який міг мати зовсім іншу точку зору. Характерним було уникання категоричних 
стверджень або заперечення, до слів yes, no відноситись з обережністю або взагалі висловлюватись 
інакомовно. Саме завдяки цьому забезпечувалось широке використання вставних зворотів "I suppose", "I 
think", "I consider", "I may be not right but…", які призначалися для уникнення визначеності, 
прямолінійності, категоричності, можливості підвести до зіткнення думок.  

Характерними для вікторіанців сполучиння типу прислівник з закінченням ly + прикметник. За Н. Б. 
Гвішиані це лексичні підсилювачі, які привертають увагу слухача саме до тою частини висловлення, на 
якій хоче наголосити мовець [2]: "English girls not so fine as Spanish noble creatures jet hair  black eyes 
lovely forms sweet creatures beautiful" [3: 9], "The consumption of tobacco in these towns,’ continues Mr. 
Pickwick, ‘must be very great, and the smell which pervades the streets must be exceedingly delicious to those 
who are extremely fond of smoking" [3: 11]. 

Широко використовувались у ВД softners (quite, rather (вельми), pretty (досить-таки), які 
пом’якшували різкість будь-якого ствердження або заперечення.  

Мовлення вікторіанців характеризувалося репресивністю, тобто самоконтролем. Вільний прояв 
почуттів вони розглядали як вульгарність, неподобство. Самовладання для вікторіанців було головним 
достоїнством людського характеру.  

Хоча жінки аристократичного походження вирізнялись емоційним мовленням. Виражалась у мові 
вона завдяки прикметникам типу lovely, sweet, pretty, іноді використання декількох прикметників підряд 
для посилення емоціональності і завдяки окличним реченням How sweet! How lovely! Вони мали широкий 
контекст використання з завищеною емоціональною тональністю. 

Вікторіанці уникали розкривати себе, і ця характеристика відобразилася в етиці спілкування. 
Проявити нав’язливість, намагаючись заговорити з незнайомцем, було просто неввічливо. Вікторіанська 
бесіда була сповнена різноманітних табу. Окрім слів "yes", "no", чітких стверджень та заперечень, у 
розмові старанно уникали особистих моментів, всього, що могло здатися вторгненням у особисте життя 
кожного. Тому, якщо не вести мову про співрозмовника або про себе, якщо не ставити прямих запитань і 
не давати категоричних відповідей, залишалася тема "weather" погода. Тобто бесіда ні про що у 
спілкуванні з малознайомими людьми: "Severe weather, Sam,’ observed Mr. Рickwick. ‘Fine time for them as 
is well wropped up, as the Polar bear said to himself, when he was practising his skating,’ replied Mr. Weller"  
[3: 319]; "What does Jem say?’ inquired the old lady. ‘There ain’t anything the matter, is there?’ ‘No, no, 
mother,’ replied Wardle; ‘he says there’s a snowdrift, and a wind that’s piercing cold. I should know that, by the 
way it rumbles in the chimney" [3: 310]. 

Така бесіда може здаватися беззмістовною, позбавленою сенсу. Але вважати так було б помилковим. 
За зовнішньою стриманістю вікторіанців таїлася емоційна, сприйнятлива натура. А оскільки правила 
поведінки не допускали, щоб людина виражала свої думки відкрито, прямо, у представників цієї доби на 
рідкість була розвинена чутливість до натяків і недомовок: "Why, you don’t mean to say you’re a–going’ 
old feller?’ said Sam Weller to his friend, Mr. John Smauker. ‘I must, indeed,’ said Mr. Smauker; ‘I promised 
Bantam.’ ‘Oh, very well,’ said Sam; ‘that’s another thing. Perhaps he’d resign if you disappointed him. You 
ain’t a–going, Blazes?’ ‘Yes, I am,’ said the man with the cocked hat. What, and leave three–quarters of a bowl 
of punch behind you!’ said Sam; ‘nonsense, set down again" [3: 418]. Даний приклад показує, що за 
допомогою риторичних запитань і припущень співрозмовники натякали на певну думку, а не 
висловлювали її відкрито. Запитання-ствердження відігравали функцію вираження натяків. 

За допомогою вербальної комунікації вікторіанці мали змогу знаходити шлях до один одного крізь 
зведені ними ж бар’єри розмовної етики. Першорядну роль відігравав не сам по собі словесний обмін, а 
його підтекст, тобто коло спільних інтересів або спільних спогадів, на які спиралася розмова.  
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Вікторіанці були здебільшого мовчазними, тому розгорнуті діалоги для них зазвичай рідкісні. 
Речення не були довгими. Рідко викриваючи свої душевні пориви, вікторіанці уникали відкритого 
погляду в очі.  

Англійцям була притаманна мовленнєва стриманість, недомовка, недооцінка [4: 182-228], що 
передбачало використання різного роду прийомів зниження категоричності висловлення. Це дозволяє 
нам припустити існування категоричності або не категоричності висловлення як вербального 
компоненту ситуації спілкування. Принцип кооперації та принцип ввічливості виступають у якості 
прагматичної бази. Слідування цим принципам було необхідним для успішного досягнення 
комунікативних цілей і намірів у ситуації спілкування.  

Співрозмовник, який був налаштований на співробітництво, давав іншому право відповісти на 
висловлення, ініціатор діалогу, який ігнорував максими кооперативного спілкування, ризикував 
натрапити на комунікативний неуспіх. У цілому принцип кооперації відігравав не настільки важливу 
роль у функціонуванні категорії категоричності і некатигоричності висловлення, яка у більшій мірі була 
проявом притаманному у ВД принципу ввічливості.  

Для досягнення продуктивності ситуації спілкування мовцю, крім зазначених принципів було 
необхідно наслідувати паритетність як головний етичний принцип спілкування. Паритетність 
передбачає рівноправність учасників розмови, стабільність зміни ролей і "балансування між власними 
інтересами та інтересами співрозмовника" [5: 45]. Тобто гармонізації спілкування сприяють принципи 
кооперації, ввічливості, толерантності і паритетності. У ВД це було можливо лише тоді, коли в розмові 
брали участь люди однакові за соціальним статусом.  

Вербальні компоненти категоричності й некатегоричності висловлення в ситуації спілкування 
співвідносяться зі вказаними принципами ефективного мовленнєвого спілкування у двох напрямках: з 
одного боку, передбачається їх порушення (категоричність), з іншого – їх втілення (некатегоричність). 
Категоричність можна визначити, як точність, визначеність, однозначність. 

Некатегоричність як протилежне поняття означає неточність, невизначеність, неоднозначність. 
Некатегоричність може допускати неабсолютну достовірність фактів, що обговорюються, неповне 
володіння інформацією, у зв’язку з чим мовець відчуває невпевненість (хезитацію). У звичайній 
розмовній мові на побутові теми не могло існувати однозначних універсальних точок зору, тому що 
достовірність – категорія нестійка, а об’єктивна істина завжди містить у собі момент відносної 
достовірності. У зв’язку з цим надмірна категоричність висловлення часто могла виступати як категорія, 
що суперечить логічному мисленню. 

Т. В. Ларіна розглядає поняття некатегоричний серед інших особливостей англійської фактичної 
комунікації і пов’язує його з суб’єктивністю при висловлюванні точки зору, поради ті інших суджень [6: 
260]. 

Категоричність висловлення показувала, що мовець вважає свою думку найбільш достовірною, 
нехтує думкою співрозмовника. Категоричність у висловленні суджень була певною мірою неповагою до 
інтересів співрозмовника. П. П. Соніч вважає, що некатегоричність висловлення "проявляється у 
пом’якшенні різкої характеристики, у обережності, певної дистанційованості. Усі ці відтінки текстової 
модальності пов’язані з підвищенням самоконтролю, недопущенням надлишкової лаконічності, яка може 
сприйматися як неувага, нешанобливість до партнера. За не категоричністю висловлення може 
приховуватись вибачення суб’єкта за можливий неприємний ефект від своїх слів, до яких його 
примушують обставини. З іншої сторони, причиною не категоричності може бути прагнення суб’єкта 
уникнути надлишкову прямолінійність, наполегливість" [7: 64].  

Метою нашої статті був розгляд вікторіанського дискурсу та компонентів спілкування. Вікторіанські 
мовні традиції – це сукупність спеціальних слів та виразів, які надають ввічливу форму англійській мові, 
а також правила, відповідно до яких ці слова та вирази використовувалися на практиці в різних ситуаціях 
спілкування.  

Вікторіанські мовні традиції – це одна зі складових мистецтва подобатись людям та приваблювати їх 
до себе. Головними характеристиками мовних традицій були ввічливість та тактовність. Вікторіанські 
мовленнєві традиції побудовані на комунікативній стратегії ввічливості, і вона була основоположною 
для побудови більшості висловлень. 

Питання вивчення теми вікторіанького дискурсу, його концептосфери та концептуальних домінант 
займає чільне місце в сучасній науці. Але проблема належить до важливих і досить спірних, тому 
перспективи подальших досліджень у цій галузі є очевидними. 
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Левищенко М. С. Лингвокультурная конвенционализованость викторианского дискурса. 

В статье рассмотрено англоязычный викторианский дискурс и коммуникативные компоненты 
общения, подано описание и характеристика культурных составляющих коммуникативного 
процесса, проанализировано способы их выражения в англоязычном  викторианском дискурсе, 

выделены главные характеристики языковых традиций викторианской эпохи.  

Levishchenko M. S. Linguistic and Cultural Conventionality of Victorian Discourse.  

The article considers English Victorian discourse and communicative components of 
communication; it gives description and characteristics of cultural components of communicative 

process, analyses the ways of their expression in English Victorian discourse and distinguishes 
main features of language traditions of Victorian epoch.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ 
ЗАСОБАМИ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ 

У статті визначається поняття комунікативної ситуації та її складники. Авторка аналізує 
особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози; виокремлює складові 
комунікативної ситуації та рівні розуміння; моделює конфліктну інтеракцію, що представлена трьома 
типами розгортання конфліктної ситуації спілкування (залежно від обраної мовленнєвої стратегії 

мовця і адресата). 

Дослідження мовних одиниць у межах комунікативно-функціонального підходу набуває все більшої 
актуальності. Ефективність та успішність комунікативного процесу, з одного боку, та комунікативні 
невдачі, помилки, бар’єри, з іншого боку, стають об’єктом дослідження багатьох сучасних мовознавчих 
розвідок [зокрема, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Стрижневим для успішності/неуспішності інтеракції є 
проблема розуміння, яка полягає здебільшого в індивідуальній специфіці адресантів кодувати і 
передавати інформацію, а завдання адресатів адекватно її сприймати та інтерпретувати [11: 422; 12: 111] 
у межах певної комунікативної ситуації. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальших 
досліджень проблем прагмалінгвістики загалом, та розробки питання моделювання комунікативної 
ситуації, зокрема. 

Мета статті – визначити особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної 
прози. 

Поняття комунікативна ситуація є центральним поняттям прагмалінгвістики, поряд з такими 
ключовими поняттями, як адресант (мовець), адресат (слухач), інтенція (мета) і мовленнєвий акт. 

Комунікативна ситуація – це вихідний момент будь-якої мовленнєвої дії. Н. І. Формановська визначає 
комунікативну ситуацію як складний комплекс зовнішніх умов спілкування та внутрішніх станів 
комунікантів, що представлені в мовленнєвій поведінці – висловлюванні, дискурсі [13: 42]. 
Комунікативну ситуацію розглядають також як ієрархічно складний компонент дискурсу, що містить 
формально-семіотичний, когнітивно-інтерпретаційний, соціально-інтерактивний рівні і розподіляться на 
окремі фрагменти, одиниці комунікації – комунікативні акти [9: 39]. 

 Складові комунікативної ситуації – це ситуативні змінні, від яких залежить ефективність комунікації. 
Зміна значень будь-якого з цих компонентів призводить до зміни комунікативної ситуації, що у свою 
чергу призводить до варіювання засобів і поведінки учасників ситуації в цілому. Основними 
компонентами комунікативної ситуації є: 

1) комуніканти; 
2) комунікативний намір;  
3) місце;  
4) час;  
5) обставини дійсності [14].  

Вони виступають предметним компонентами ситуації. До компонентів комунікативної ситуації також 
відносять форму відправлення (мовний жанр), канал зв’язку (усний чи письмовий), код (мова і норма 
мовленнєвого використання). Усі фактори комунікативної ситуації поділяються на лінгвістичні і 
екстралінгвістичні. Вони знаходяться у постійній взаємодії. Комунікативна ситуація поєднує часові, 
просторові та предметні умови спілкування. 

З точки зору взаємодії комунікантів у комунікативній ситуації виділяють три фази: 
1)  встановлення контакту;  
2)  його підтримка; 
3)  припинення [15: 35]. 

Орієнтація адресанта на адресата проявляється у виборі мовних засобів під впливом адресата та під 
впливом відповідної репліки, наступного комунікативного кроку. 

Якість розуміння висловлювання залежить від комплексу факторів – різних умов, за яких 
здійснюється комунікація. Сукупність таких умов називається комунікативно-прагматичним контекстом 
[15: 35]. Розуміння – це не пасивний механічний рух від значення до смислу, це складний цілісний 
психологічний процес  [16: 86]. У сучасній прагмалінгвістиці виділяють такі рівні розуміння [17: 43-44]:  

1)  рівень "зародження розуміння", на якому починається, але ще не усвідомлюється сам процес 
осмислення; 

2)  рівень розуміння, що характеризується розмитістю; 
3)  суб’єктивно пережите осмислення як розуміння: на цьому рівні розуміння суб’єктивно 

сприймається як уже досягнуте, хоча виразити ми його ще не можемо; 
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4)  рівень чіткого розуміння повідомлення, але без перекладу сприйнятого, зрозумілого на своєму 
внутрішньому коді; 

5)  найвищий рівень розуміння, що характеризується "звільненням від скованості словесного 
формулювання" і можливості вільного викладення зрозумілої інформації. 

Як правило, основною інтенцією комунікантів є досягнення розуміння під час мовленнєвої інтеракції, 
у такому випадку, мовці налаштовані на кооперативне спілкування.  В основі поведінки комунікантів у 
тій чи іншій комунікативній ситуації спілкування є кооперація і конфлікт. Водночас вони є двома 
генеральними установками співрозмовників, що визначають вибір ними мовленнєвих тактик поведінки в 
конфліктній ситуації і тим самим впливають на її подальше існування та вирішення [18: 295], що 
моделюється автором художнього твору певними мовними та мовленнєвими засобами. 

Моделювання автором, зокрема, конфліктної інтеракції, презентується трьома типами розгортання 
конфліктної ситуації спілкування (залежить від мовленнєвої стратегії того, хто говорить, та адресата): 

а) комуніканти по-різному налаштовані – один із учасників обрав конфліктну стратегію, інший – 
кооперативну: 

How badly I acted to-night, Dorian? she cried. 
 "Horribly" he answered, gazing at her in amazement – "horribly! It was dreadful. Are you ill?"  
"You have no idea what it was. You have no idea what I suffered." 
 "Dorian, you should have understood. But you understand now, don’t you?" 
"Understand what?" he asked, angrily. 
"Why I was so bad to-night. Why I shall always be bad. Why I shall never act well again." 
He shrugged his shoulders. "You are ill, I suppose. When you are ill you shouldn’t act. You make yourself 

ridiculous. My friends were bored. I was bored." [19: 114-115]. 
Типом тексту даної комунікативної ситуації є діалог. Конфліктна налаштованість Доріана Грея 

моделюється автором за допомогою лексичних засобів, використання слів негативної семантики та 
синтаксичними засобами – короткими, еліптичними реченнями: "Horribly"; "horribly! It was dreadful. Are 
you ill? You have no idea what it was. You have no idea what I suffered."; "Understand what?", "You are ill, I 
suppose. When you are ill you shouldn’t act. You make yourself ridiculous. My friends were bored. I was 
bored."; а кооперативна спрямованість жінки маніфестується через вибір інших синтаксичних структур, 
зокрема, розділове запитання "But you understand now, don’t you?" та репліки-прохання "Dorian, you 
should have understood."; "Why I was so bad to-night. Why I shall always be bad. Why I shall never act well 
again." Невербальний компонент також присутній у цій комунікативній ситуації (he asked, angrily; He 
shrugged his shoulders). 

б) обидва учасника діють, дотримуючись кооперативної лінії поведінки (найшвидший спосіб 
вирішення конфлікту): 

"An artist should create beautiful things, but should put nothing of his own life into them.  We live in an age 
when met treat art as if it were meant to be a form of autobiography. We have lost the abstract sense of beauty. 
Some day I will show the world what it is; and for that reason the world shall never see my portrait of Dorian 
Gray." 

"I think you are wrong, Basil, but I won’t argue with you. It is only the intellectually lost who ever argue. 
Tell me, is Dorian Gray very fond of you?" [19: 19-20]. 

Лорд Генрі та Халлфард мають різні погляди на життя, мистецтво та абстрактне поняття краси у 
зв’язку з різним життєвим досвідом, освітою та способом життя. Художник не погоджується з Лордом 
Генрі, але й не сперечається з ним: "I think you are wrong, Basil, but I won’t argue with you. It is only the 
intellectually lost who ever argue", при цьому невимушено змінює тему розмову, таким чином, змінюючи 
фокус уваги: "Tell me, is Dorian Gray very fond of you?" 

в) обидва учасника керуються конфліктною стратегічною лінією поведінки, тобто ніхто не 
зацікавлений у досягненні згоди: 

"You went to the Opera?" said Hallward, speaking very slowly, and with a strained touch of pain in his 
voice. "You went to the Opera while Sibyl Vane was lying dead in some sordid lodging? You can talk to me of 
other women being charming, and of Patti singing divinely, before the girl you loved has even the quiet of a 
grave to sleep in? Why, man, there are horrors in store for that little white body of hers!" 

"Stop, Basil! I won’t hear it!" cried Dorian, leaping to his feet. "You must not tell me about things. What is 
done is done. What is past is past." [19: 143-144]. 

Крім, ситуативних факторів, конфліктне спілкування між Халлфардом та Доріаном Грейєм має 
соціолінгвістичне підґрунтя (різниця у віці, різні моральні установки). Конфліктна стратегія реалізується 
тактикою докору, якої притримуються комуніканти ("You went to the Opera while Sibyl Vane was lying dead 
in some sordid lodging."  - "Stop, Basil! I won’t hear it!"). 

Слід зазначити, що стратегії мовців можуть змінюватися навіть у межах однієї комунікативної 
ситуації. У кожній конкретній комунікативній ситуації кожний з комунікантів має свою власну 
установку, свій замисел і тактики реагування в мовленнєвій інтеракції. Як видно із зазначених прикладів, 
поряд із інтенцією мовця суттєве значення має і налаштування адресата – те, що він думає про предмет 
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спілкування та ситуацію в цілому, як він збирається реагувати на інтенцію мовця. Отже, стержнем будь-
якої ситуації спілкування є текстуально обумовлені відносини між адресантом і адресатом. 

Таким чином, поняття комунікативної ситуації та її складників є важливими факторами при 
дослідженні мовних одиниць у межах комунікативно-функціонального підходу. Особливості 
моделювання комунікативної ситуації авторами художніх творів зумовлюються низкою чинників, 
зокрема, характером текстуально визначених відносин між адресантом і адресатом, їхньою 
налаштованістю на кооперативне чи конфліктне спілкування і відповідний вибір ними стратегій та 
тактик мовленнєвого спілкування. Перспектива дослідження вбачається у створенні типології 
комунікативних ситуацій на матеріалі сучасної англомовної прози. 
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Мартинова О. Н. Особенности моделирования коммуникативной ситуации средствами 
англоязычной прозы.  

В статье определяется понятие коммуникативной ситуации и ее составляющих. Автор анализирует 
особенности моделирования коммуникативной ситуации средствами английской прозы; выделяет 

компоненты  коммуникативной ситуации и уровни понимания; моделирует конфликтную интеракцию, 
которая представлена тремя типами развертывания конфликтной ситуации общения (в зависимости 

от выбранной речевой стратегии говорящего и адресата). 

Martynova O. N. Peculiarities of Communicative Situation Presentation by Means of English Prose. 

The article defines the notion of communicative situation and its constituents. The author analyses the 
peculiarities of communicative situation presentation by means of English prose; singles out  the constituent 

parts of communicative situation and comprehension levels; models the conflict interaction presented by three 
types of conflict-oriented communicative situation (depending on the chosen speech strategy of the speaker and 

the addressee). 
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРШИХ ЛЕДІ 
В АМЕРИКАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті встановлюються засоби експліцитної та імпліцитної репрезентації політичної активності 
концептуального референта ПЕРША ЛЕДІ й виявляються інференції, що формують поняттєво-

ціннісний зміст аналізованого концепту й спричиняють орієнтаційний вплив на поведінку американських 
жінок. Виявлено, що еталонною роллю є ПОЛІТИЧНО АКТИВНА ПЕРША ЛЕДІ-ПОМІЧНИЦЯ. 

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричним характером об’єкта аналізу, концепту 
ПЕРША ЛЕДІ, та його значущістю для американської спільноти. ПЕРША ЛЕДІ є концептом-еталоном, 
зразком, що репрезентує знання не про абстрактний феномен, а про специфічну жіночу соціокультуру 
наслідування. Відтак, він має регулятивний потенціал й відіграє орієнтуючу роль у формуванні 
соціальної поведінки представниць американської лінгвокультури. 

Концепт ПЕРША ЛЕДІ вперше є об’єктом лінгвістичного дослідження, що визначає новизну роботи. 
Метою статті є когнітивно-дискурсивний аналіз поняттєво-ціннісної репрезентації такого складника 

концепту ПЕРША ЛЕДІ як політична активність, в американському газетному дискурсі. 
Матеріалом слугували 1000 фрагментів американського газетного дискурсу, які тематизують участь 

Перших Леді різних історичних періодів в політичній діяльності Президентів США.  
Когнітивно-дискурсивному розумінню концепту найбільшою мірою відповідає тлумачення 

М. В. Нікітіна [1: 166-196], який визначає концепт як складне ментальне утворення зі стохастичною 
структурою, що існує у вигляді взаємопов’язаних операційних модусів, що забезпечують різні функції 
концепту в життєдіяльності людини і мають предметну (за М. В. Нікітіним – когнітивну) та емоційно-
оцінну (за М. В. Нікітіним також прагматичну) частини [1: 173-174]. Граничні іпостасі концепту 
втілюються в понятті і уявленні, де перше абстрагується від оцінки, репрезентуючи максимально 
об’єктивоване загальне знання, – думку про клас в абстрагованості від його конкретних представників, а 
також думку про ознаку (властивість, відношення), в абстрагованості від її носіїв, – а друге, навпаки, 
тяжіє до оцінки та її емоційного переживання, репрезентуючи знання індивідуальне, – думку про об’єкт в 
конкретиці й повноті його ознак як одиничного. Щодо образу, то він займає серединну позицію, 
забезпечуючи рух думки від одиничного до загального і, навпаки, від загального до одиничного [1: 175]. 

В американській лінгвокультурі ПЕРША ЛЕДІ є концептом, що постає і як узагальнений образ 
типової дружини Президента, і як цілком конкретний образ будь-якої з дружин Президентів, що увійшли 
в історію США. В узагальненій іпостасі ПЕРША-ЛЕДІ є концептом-еталоном, тобто моделлю 
жіночності, визнаною соціумом як взірець для наслідування, а в конкретній – концептом-стереотипом, 
що репрезентує ту чи іншу рольову модель жіночності, яка позитивно або негативно оцінюється 
стосовно еталона.  

Щодо концепту-еталона, то, незважаючи на суттєві зміни в соціально-культурній сфері життя 
сучасного американського соціуму в сторону демократизації поглядів на роль сучасної жінки взагалі і 
господині Білого Дому, зокрема, він залишається орієнтованим на вимоги символічної ролі БЕРЕГИНІ 
ДОМАШНЬОГО ВОГНИЩА, повністю орієнтованої на традиційний патріархальний еталон жіночності. 
Усі ці вимоги відбиті у структурі значенні лексеми lady, що є опорною номінацією словосполучення first 
lady, імені концепту ПЕРША ЛЕДІ: аристократичне походження; почуття власної гідності; 
витонченість/елегантність; гарні манери; володіння мистецтвом спілкування [2: 109].  

Хоча уявлення американців про Першу Леді різняться в деяких аспектах, соціум висуває досить 
жорсткі вимоги до дружини президента, вбачаючи в ній ідеал жінки та рольову модель для наслідування. 
Більш детально еталон ПЕРШОЇ ЛЕДІ описаний Р. Лакофф: "Вона мусить бути найжіночнішою, 
неперевершено фемінінною. Разом з тим, вона не повинна бути сексуальною. <…> Вона має бути 
фемінінною як жінка, але не як сирена. Це означає бути вірною своєму чоловікові й піклуватися про його 
добробут; уважно ставитися до своїх (звичайно дорослих) дітей та домашніх тварин; опікуватися 
традиційними добрими справами та значущими проектами; бути справжньою леді й стереотипно 
фемінінною (стриманою, покірною, поступливою); добре але не пишно вбраною; вбачати смисл життя у 
домі та сім’ї" [3: 166]. 

Аналіз актуалізації концепту ПЕРША ЛЕДІ здійснюється із застосуванням методики когнітивно-
дискурсивної інтерпретації, яка дозволяє встановити пресупозиції й імплікації фрагментів дискурсу, що 
тематизують різні параметри концепту й вивести інференції двох типів: класифікаційно-кваліфікативні 
(щодо поняттєво-ціннісного змісту концепту, актуалізованого мовною формою) та поведінкові (щодо 
прийнятних/неприйнятних моделей поведінки стосовно того референта, до якого відсилає мовна форма). 
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Аналіз матеріалів газетних видань США виявляє, що політична активність є одним із параметрів 
концепту ПЕРША ЛЕДІ, який найчастіше стає об’єктом оцінки. Виділяються дві протилежних за 
змістовим наповненням стереотипні ролі АПОЛІТИЧНОЇ ПЕРШОЇ ЛЕДІ та ПОЛІТИЧНО АКТИВНОЇ 
ПЕРШОЇ ЛЕДІ. Прототиповим референтом першої стереотипної ролі є, насамперед, Жаклін Кеннеді, а 
другої – Хілларі Клінтон.  

Так, у фрагменті: "Just a Pretty Girl." Jackie's biggest hurdle was her husband's profession. Completely 
apolitical and shrinking instinctively from the hail-fellow habits of politicians, she has had a hard time 
adapting. But politics are Jack Kennedy's lifeblood and the White House his promised land — so Jackie has 
done her best. Nowadays she says gamely, "Politics is in my blood; I know that even if he changed I would 
miss politics. It's the most exciting life I know. This 18th century I'm supposed to like — it's a history of 
courtiers seeking favors. I'm fascinated by seeing it again today." But, encountering an old friend on the 
Hyannisport golf links last summer, she had an unguarded moment: "Oh God, why didn't you tell me you were 
here? When I think of all those awful politicians! Unlike Pat Nixon or Muriel Humphrey, Jackie takes no 
part in her husband's political planning. "Jack wouldn't — couldn't —have a wife who shared the spotlight with 
him," she says. Her political role is mostly visual: she is never consulted about political matters. On the stump 
Jackie provides decor and more, sometimes delivers graceful little speeches to ethnic groups in whispery 
French, Spanish or Italian. Her retentive mind vacuums odd details from the newspapers and matches them 
with her own inside information (Times, Jan 20, 1961) тематизується й піддається оцінці позиція Жаклін 
щодо участі в політичній діяльності чоловіка. Жаклін експліцитно кваліфіковано як аполітичну і таку, що 
інстинктивно здригається від панібратських манер політиків (Completely apolitical and shrinking 
instinctively from the hail-fellow habits of politicians) та не бере участі у політичній діяльності чоловіка 
(Jackie takes no part in her husband's political planning). Її політичну роль подано як суто візуальну (Her 
political role is mostly visual) та декоративну (Jackie provides decor): з нею ніколи не радяться у 
політичних питаннях (she is never consulted about political matters). Вказується, що усі політичні 
обов’язки Жаклін зводяться до милих тихих маленьких промов до етнічних груп французькою, 
іспанською або італійською (delivers graceful little speeches to ethnic groups in whispery French, Spanish or 
Italian).  

Окрім того, Жаклін протиставляється Пет Ніксон і Мюріел Хампрі, які беруть участь у політичній 
діяльності своїх чоловіків. Також наводяться два протилежних за змістом висловлення Жаклін стосовно 
її ставлення до політики: в першому вона констатує, що політика є змістом її життя і вона не могла б 
існувати без неї (Politics is in my blood; I know that even if he changed I would miss politics. It's the most 
exciting life I know), а в другому – імпліцитно виражає своє неприйняття політиків і, відповідно, їхньої 
діяльності (When I think of all those awful politicians!). 

Щодо оцінки політичної діяльності Жаклін Кеннеді, то за винятком позитивної характеристики її 
інтелекту, здатного інтегрувати складні проблеми, що обговорюються мас-медіа, з власним життєвим 
досвідом (Her retentive mind vacuums odd details from the newspapers and matches them with her own inside 
information), вона є нейтральною. Імпліцитна позитивна оцінка міститься також у згадуванні володіння 
Жаклін кількома європейськими мовами, що є доволі нехарактерним для американців. Проте, цей 
параметр характеризує скоріше рівень освіти, ніж політичну позицію. Іншими словами, соціум надає 
мовчазну згоду на аполітичність Жаклін, уважаючи це цілком прийнятним для Першої Леді.  

З іншого боку, згадування Перших Леді, що переймаються політичними проектами своїх чоловіків, й 
намагання Жаклін позиціонувати себе як таку, що принаймні цікавиться політичним життям чоловіка, 
імпліцитно вказує на те, що для Першої Леді бажано проявляти інтерес до політичного життя.  

На підставі отриманої інформації можна дійти класифікаційно-кваліфікативних інференцій про те, що 
поняттєво-ціннісне наповнення концепту-еталону ПЕРША ЛЕДІ передбачає зацікавленість Першої Леді 
політичними проектами чоловіка, проте необов’язковість активної участі в його політичній діяльності, а 
також поведінкової інференції стосовно дотримання жінками моделей поведінки, що відповідають 
встановленим вимогам. 

Прототиповим референтом ролі ПОЛІТИЧНО АКТИВНОЇ ПЕРШОЇ ЛЕДІ є Хілларі Клінтон: When 
Mrs. Clinton had her missteps in 1992 — and began striking more Americans as overly ambitious and unlike a 
typical First Lady — the Clinton campaign tried to improve her public image by putting her in what one 
former top aide now calls "softer settings", particularly events with women and children at schools and 
libraries (New York Times, July 21, 2008). У наведеному фрагменті йдеться про те, що імідж Хілларі 
Клінтон постраждав саме через її намагання брати участь у вирішенні нагальних політичних проблем і 
небажання удовольнятися роллю типової Першої Леді. Ця інформація експлікується кваліфікацією 
Хілларі як as overly ambitious and unlike a typical First Lady (відкрито амбіційної та несхожої на типову 
Першу Леді), здійснюваних нею кроків – як missteps (помилкових), а враження, яке вона складає на 
американців, – як striking (разючого), а також імплікується згадуванням про те, що організатори виборчої 
кампанії Клінтона намагалися поліпшити публічний імідж Хілларі, помістивши її у типову для Першої 
Леді обстановку шкіл, бібліотек і подій, учасниками яких є жінки і діти.  
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Відтак, класифікаційно-кваліфікативні інференції тут полягають у тому, що еталонній Першій Леді 
непритаманні ні активна політична позиція, ні така риса характеру, як амбіційність (вони лише 
викликають здивування у масової аудиторії); а поведінкові інференції – у тому, що Перша Леді, як і 
будь-яка інша жінка, має опікуватися проблемами, що входять до кола суто жіночих та дитячих. 

Як свідчать результати аналізу американського газетного дискурсу, образ Хілларі Клінтом слугує 
підґрунтям для опису інших Перших Леді, які порівнюються з нею і оцінюються стосовно неї. Так, у 
наступному фрагменті діяльність Мішель Обами кваліфікується на основі порівняння з Хілларі Клінтон. 
При цьому Хілларі репрезентує негативний образ, від якого прагнуть відмежуватися радники Обами: But 
even as she signals that this is no "two for one" deal in the Clinton mold, Ms. Obama and her husband’s 
campaign are drawing some lessons from Mrs. Clinton’s experience as the target of intense partisan attacks and 
a symbol of broad societal debates about how women should juggle sometimes conflicting roles and 
expectations. Obama aides are emphatic that Ms. Obama is the un-Hillary in some respects. She does not 
formulate policy behind the scenes on her husband’s campaign; she would not have a policy role in the White 
House; she would be mothering the kids far more than jet-setting as First Lady (New York Times, Jul 21, 
2008). Із контексту випливає, що Хілларі Клінтон є об’єктом жорстоких нападок й символом широких 
дебатів щодо поєднання жінками конфліктних ролей (маються на увазі традиційні ролі ДРУЖИНИ, 
МАТЕРІ й ГОСПОДИНІ та сучасна роль ДІЛОВОЇ ЖІНКИ). Використовуючи стилістичний прийом 
контрасту, радники Обами акцентують несхожість Мішель та Хіларі (Ms. Obama is the un-Hillary in some 
respects) і експлікують, що Мішель відрізняється тим, що не впливає на формування політики поза 
лаштунками і не має наміру брати участь у формуванні політики Білого Дому, а натомість збирається 
займатися вихованням дітей. Надана інформація дозволяє вивести класифікаційно-кваліфікативні 
інференції стосовно поняттєво-ціннісного наповнення концепту-еталона ПЕРША ЛЕДІ, зокрема, 
несумісності еталонної Першої Леді з активною політичною діяльністю, а також поведінкові інференції – 
стосовно небажаності активної соціально-політичної позиції не лише для Першої Леді, а і для будь-якої 
жінки. 

У наступному контексті з Хілларі Клінтон порівнюють Лору Буш: Mrs. Bush is no Mrs. Clinton; she 
does not head up independent policy initiatives, has no interest in a West Wing office and would not be caught 
dead running for the Senate, much less the presidency. But at age 60, she has evolved in the job, and is hardly 
the traditional first lady Americans once expected. The White House makes calculated use of Mrs. Bush; the 
Middle East trip is a good example. On the surface, it will stick to familiar, noncontroversial first lady terrain: 
women's health. ''It is a noticeable difference in her role,'' said Michael Green, an Asia expert who provided 
briefing papers for Mrs. Bush when he worked at the National Security Council under her husband. ''She's 
becoming much more public, and more proscriptive. She's not just following; she's leading.'' Still, her 
signature issues are limited and she is careful never to step too far out in front, lest she cross the line into 
Hillary Clinton turf. Feminists have criticized her for not being assertive enough. Her public persona remains 
that of supportive wife, the steadying influence who got her husband to quit drinking at age 40, the witty 
conversationalist with the practiced smile and perfect hair who once regaled official Washington with 
''Desperate Housewives'' jokes at the White House correspondents' dinner. But she is careful not to appear to 
be making policy (New York Times, Oct 15, 2007). Як і у попередніх випадках, Хілларі слугує негативним 
образом Першої Леді, від якого прагнуть відмежуватися, використовуючи прийом контрасту. Контраст 
втілюється за допомогою заперечення Mrs. Bush is no Mrs. Clinton (Місіс Буш – не Місіс Клінтон) з 
подальшою експлікацією дій, які є притаманними Хілларі, але ніяк не можуть асоціюватися з Лорою. 
Так, Лора, на відміну від Хілларі, не вдається до незалежних політичних ініціатив, не претендує на 
політичне лідерство в окремих фракціях, Сенаті й тим більше не плекає надії стати Президентом (she 
does not head up independent policy initiatives, has no interest in a West Wing office and would not be caught 
dead running for the Senate, much less the presidency). Відтак, як випливає з наведеного фрагмента, 
основною причиною негативної реакції американського соціуму на діяльність Хілларі Клінтон, є її 
активна політична позиція й намагання впливати на формування політики Білого Дому. Звідси бажання 
імідж-мейкерів Буш відмежуватися від Клінтон.  

Разом з тим, Лору Буш кваліфікують як нетрадиційну Першу Леді (she has evolved in the job, and is 
hardly the traditional first lady Americans once expected). Нетрадиційність Лори виявляється у її 
публічності, участі в законотворчості та лідерстві ('She's becoming much more public, and more 
proscriptive. She's not just following; she's leading). При цьому, підкреслюється, що вона, на відміну від 
Хілларі, ніколи не намагається вийти за межі ролі ДРУЖИНИ, основною функцією якої є забезпечення 
підтримки чоловікові і піклування про його імідж. Так, Лора спромоглася змусити свого чоловіка 
відмовитися від алкоголю у віці 40 років. Головним у публічному іміджі Лори Буш є те, що вона 
старанно слідкує за тим, щоб не створювати враження жінки, яка формує політику (But she is careful not 
to appear to be making policy).    

Інформація, що експліцитно або імпліцитно міститься у наведеному фрагменті, слугує підґрунтям для 
класифікаційно-кваліфікативних інференцій стосовно поняттєво-ціннісного наповнення концепту-
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еталона ПЕРША ЛЕДІ, а саме, несумісності еталонної ролі Першої Леді з активною політичною 
діяльністю, а також поведінкових інференцій, що орієнтують Першу Леді на відмову від лідерства у 
формуванні політики Білого Дому, а звичайну жінку – на відмову від активної позиції у формуванні 
"політики" родини й вдоволення обов’язками вірної помічниці чоловіка. 

Іншою особистістю, яка, як і Хілларі Клінтон, зазнавала нещадної критики через свою політичну 
активність, була Елеонора Рузвельт: The present First Lady of the U. S., on the other hand, is superlative in 
her own personal right. She is also a woman of unequaled influence in the world, but unlike Cleopatra, the 
great Elizabeth, Pompadour, or Catherine of Russia, her power is not that of a ruler. She is the wife of a ruler 
but her power comes from her influence not on him but on public opinion. It is a self-made influence, and save 
for a modest counterpart in modern China, unique for any woman to hold. Yet it rests upon thousands of small 
activities, none of which greatly exceeds in dramatic content Eleanor Roosevelt's dramatic swatch-fingering of 
last week. Six years ago the tall, restless character who moved into the White House with Franklin Roosevelt 
was viewed by large portions of the U. S. public with some degree of derision if not alarm. They caricatured 
her, joked about her, called her "Eleanor Everywhere." They couldn't believe that any one woman could 
sincerely embrace the multiplicity of interests which she added to being a wife, mother and White House 
hostess (Times Magazine, Apr 17, 1939). У наведеному фрагменті політична активність Елеонори Рузвельт 
отримує позитивну оцінку, експліковану атрибутивним словосполученням a woman of unequaled influence 
in the world (найбільш впливова жінка в світі), хоча тут згадується про те, що в минулому, всього шість 
років тому, вона була об’єктом жорсткої критики й неприйняття масової аудиторії: Елеонора була 
персонажем карикатур, жартів, їй надавали образливі прізвиська (They caricatured her, joked about her, 
called her "Eleanor Everywhere"); вона викликала глузування і навіть тривогу (was viewed by large portions 
of the U. S. public with some degree of derision if not alarm) через те, що публіка не вірила, що вона здатна 
поєднати свою політичну активність з успішним виконанням вимог ролей ДРУЖИНИ, МАТЕРІ й 
ГОСПОДИНІ (They couldn't believe that any one woman could sincerely embrace the multiplicity of interests 
which she added to being a wife, mother and White House hostess).  

Відповідаючи на закономірне запитання, які саме складники стереотипної ролі Елеонори Рузвельт 
змінили ставлення до неї з негативного на позитивне, не можна не вказати на акцентування тієї 
обставини, що вона позиціонувала себе не як самостійного політичного діяча, а як дружину політика 
(Her power is not that of a ruler. She is the wife of a ruler), головна функція якої полягає у здійсненні впливу 
не на власне чоловіка-політика, а нас політичну думку (but her power comes from her influence not on him 
but on public opinion). 

Проведений аналіз не лише підтверджує попередні висновки стосовно класифікаційно-
кваліфікативних інференцій про несумісність концепту-еталона ПЕРША ЛЕДІ з активною політичною 
діяльністю референта, а також поведінкових інференцій щодо утримання від активної позиції у 
формуванні як політики держави, так і політики родини, але й висвітлює інференцію про те, що Перша 
Леді не повинна відкрито демонструвати свій вплив на Президента, оскільки це суперечить чоловічим 
еталонним ролям ЛІДЕРА і ГЛАВИ. 

Щодо Хілларі Клінтон, то її неприйняття більшою частиною американського соціуму якраз і є 
результатом її небажання слідувати поведінковій настанові не виходити на перший план і залишатися в 
тіні чоловіка, виконуючи роль ПОЛІТИЧНО АКТИВНОЇ ПЕРШОЇ ЛЕДІ-ПОМІЧНИЦІ.  

Таким чином, когнітивно-дискурсивний аналіз експліцитної та імпліцитної тематизації й кваліфікації 
такого складника концепту ПЕРША ЛЕДІ, як політична активність референта, виявляє класифікаційно-
кваліфікативні та поведінкові інференції, що формують поняттєво-ціннісний зміст аналізованого 
концепту й спричиняють орієнтаційний вплив на поведінку американських жінок. З огляду на 
аксіологічний потенціал концепту, що повною мірою відбиває вимоги патріархального жіночого еталону, 
еталонною роллю є ПОЛІТИЧНО АКТИВНА ПЕРША ЛЕДІ-ПОМІЧНИЦЯ.  

Перспективи дослідження вбачаємо у встановленні лінгвокультурної специфіки концепту ПЕРША 
ЛЕДІ в американському лінгвокультурному соціумі на більш репрезентативному матеріалі. 
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Набокова И. Ю. Репрезентация политической активности Первых Леди 
в американском газетном дискурсе.  

В статье устанавливаются средства эксплицитной и имплицитной репрезентации политической 
активности концептуального референта ПЕРВАЯ ЛЕДИ и выявляются инференции, формирующие 
понятийно-ценностное содержание анализируемого концепта и оказывающие ориентационное 
воздействие на поведение американских женщин. Выявлено, что эталонной ролью является 

ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ПЕРВАЯ ЛЕДИ-ПОМОЩНИЦА. 

Nabokova I. Yu. Representation of Political Activity of the First Ladies 
 in the American Newspaper Discourse.  

The article establishes means of explicit and implicit representation of political activity of the conceptual 
referent FIRST LADY and reveals inferences, which form notional-evaluative content of the analysed concept 

and have orientation influence on the American women’s behaviour. It has been found that POLITICALLY 
ACTIVE FIRST LADY-SUPPORTER is the etalon role. 
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АДАПТАЦІЯ ГОТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС 

У статті аналізуються константи поетики готичного роману в прозі Дж. К. Оутс: готичний 
хронотоп (замковий), лейтмотиви родинного прокляття, розпаду родинних зв’язків, втечі, 

переслідування, руйнування). Готичні елементи виконують функції, які розширюють жанрові межі, 
тематику та значення її наративу. Поєднання реальної історії з вигаданим життям надало її твору 

глибини, відсутньої у більшості традиційних готичних романів. 

У сучасних літературознавчих працях науковці висловлюють думку про те, що в літературі Великої 
Британії та США XIX – першої половини XX століть традиції готики та романтичного роману (romance), 
трансформованих під впливом романтизму, реалізму, естетизму, посідають одне з визначних місць. Про 
це свідчить присутність багатьох передромантичних і романтичних поетологічних складових (готичний 
хронотоп, лейтмотиви родинного прокляття, переслідування, втечі, двійництва, метаобрази лабіринтів, 
підвалів, склепів та ін.), а також змістовного й етичного комплексу (провіденціалізм, діалогічність, 
поліцентризм), психологічних нововведень (емотивність і техніка suspense). В англійському 
літературознавстві до 60-х рр. ХХ ст. в працях Е. Беркхеда, Д. Варми, М. Седлера "готика" традиційно 
трактувалась  як суто передромантичне явище. Цю концепцію підтримувала більшість радянських 
дослідників (Г. Єлістратова, В. Жирмунський, М. Ладигін, Н. Соловйова). В англійській "готиєвістиці" 
останніх десятиліть наявна тенденція вивести "готику" в ряд визначальних факторів історико-
літературного руху ХІХ-ХХ ст., позбавити її "маргінального" статусу (М. Саммерс, Дж. Уїлт, В. Сейдж).  

Н. Фрай досліджував високий потенціал форми romance і вважав її джерелом оновлення тих художній 
форм, що втрачали свою актуальність. На думку науковців Л. Фідлера, Ф. Боттінга, Л. Буелла, в 
літературі США передромантична готика, генетичний попередник жанрової моделі romance, вплинула на 
формування американського роману і є чи не єдиною провідною літературною традицією у США. Вплив 
романтизму став стрижневим у становлення національної літературної традиції США у синтезі з 
парадигмами пуританського світогляду та ідеями Просвітництва (Т. Денисова, Т. Михед, О. Горенко, М. 
Пригодій, Т. Стовбун, О. Білоус).  

Літературознавці США зосереджують свою увагу на дослідженні проблеми готики протягом 
фолкнерівської доби та на літературі Південного Ренесансу (Е. Керр, Л. Фідлер, І. Малін). В 
українському літературознавстві "готика" розглядається в контексті міжлітературних зв′язків (розвідка І. 
В. Лімборського). Крім того, використання готичної традиції американськими письменниками XX 
століття (Дж. Гарднером, Дж. К. Оутс, Дж. Апдайком, Дж. Бартом, У. Персі) досліджується у працях Т. 
Денисової, О. Білоус [1; 2]. 

Дослідження проблеми адаптації готичної традиції в сучасному романі є перспективною для 
українського й американського літературознавства, в якому спостерігається нестача сучасних праць, 
присвячених аналізу зв’язків між готикою і провідними естетичними концепціями XX століття. У цьому 
аспекті наше дослідження творчості Джойс Керол Оутс у готичній парадигмі є наразі актуальним. 

Характерними рисами творчості американської письменниці Джойс Керол Оутс є складність, 
суперечливість і неоднозначність, що відображає зміну духовних орієнтирів, трансформацію культурно-
соціального та естетичного простору в США протягом останніх десятиліть. Відомі зарубіжні критики та 
літературознавці (У. Аллен, К. Бастіан, Е. Бендер, Г. Блум, Л. Вагнер, М. Грант, Г. Джонсон, Ф. 
Каннінгем, А. Кейзін, Дж. Крейтон, Ф. Лерканже, Норман Торборг, В. Салліван, І. Шоуолтер) розглядали 
творчість Оутс у феміністичному та психоаналітичному аспектах, звертаючи увагу на проблему 
насильства на сторінках її романів і оповідань. На пострадянському просторі про творчість Дж. К. Оутс 
писали Т. Денисова, О. Звєрєв, М. Коренєва, О. Ніколюкін, Г. Анікін, М. Мендельсон, О. Мулярчик, 
М. Нартиєв, М. Пальцев, досліджуючи її романну творчість у зв’язку з традицією реалістичного роману, 
аналізуючи соціальну проблематику творів, ідеал і дійсність у творчості Оутс, контекст літератури 70-х 
рр. ХХ ст. Н. О. Висоцька детально аналізує один із сучасних романів Дж. К. Оутс "Середній вік: 
романтичний роман".  

У роботах названих дослідників літератури, присвячених Оутс, йдеться про окремі твори 
письменниці або її творчість інтерпретується в якомусь певному ключі. Але присутності у творчості 
Оутс рис "готичного роману" не приділялося належної уваги. Саме тому, мета нашої наукової розвідки – 
визначити та дослідити елементи готичної традиції в творчості Дж. К. Оутс, як вони адаптуються у 
творчості Джойс Керол Оутс, на прикладі аналізу роману "Белльфлер", що допоможе визначити роль цієї 
письменниці в контексті сучасної американської, та ширше – світової літератури.  

Джойс Керол Оутс висловила свої естетичні погляди на розвиток готичної традиції в американській 
літературі у вступі до видання найкращих готичних оповідань США "American Gothic Tales" 1996 року. 
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Вона зазначає, що для американських письменників характерним є розкриття причин зла, проблема 
"нападів" на індивідуальну незалежність і особистість. Серед найвидатніших американських 
письменників, які творчо використовували готичні елементи Дж. К. Оутс називає Е. По, Г. Мелвілла, 
Шарлоту Перкінс Гілман, Г. П. Лавкрафта, Г. Джеймса та багатьох авторів ХХ століття, у творах яких 
"надприродні явища" та "зла підсвідомість" переплелися, чиї оповідання являють собою шедеври 
вишуканості стилю, іронії та двозначності. Американському готичному наративу притаманна 
сюрреалістичність, схожа на марення, алегорія, коли роман наповнений політичним баченням, сум’яттям 
і співчуттям авторів до долі жінок в патріархальному суспільстві (Г. Мелвілл "Тартар Дів", Ш. Перкінс 
Гілман "Жовті шпалери"). Сьогодні "сюрреалістичне на рівні поетики – є самою суттю "готики", яка 
відображає зміст і глибину, сміливість і фантастичну екстравагантність людської уяви" [3: 15]. 

Роман "Белльфлер" (1980) ознаменував появу нових рис у творчості Дж. К. Оутс, оскільки був 
написаний у незвичному для письменниці стилі. Письменниця досягла сплаву "історії" та 
"фантастичності", у якому, за її словами, вбачає шлях подальшого розвитку американського роману. В 
інтерв’ю Г. Джонсону і Б. Голдштейну автор визнає зміни у своїй творчості і висловлює бажання 
втілювати нові ідеї в романах 90-х років і сьогодення [4]. Як результат – поява циклу "готичних романів", 
до якого увійшли: "Бладсмурський романс" (1983), "Таємниці Уїнтертерну" (1984), "Сповідь мого серця" 
(1998), "Жах у Кроссвіксі" (2004), "Водоспад" (2005). Ці твори змусили по-новому поглянути на 
використання традиції готичного роману в сучасному контексті.  

Романи пов’язані тематично, хоча кожен із них акцентує увагу на різних темах. Наприклад, у романі 
"Белльфлер" головними є теми природи, Всесвіту та плину часу, тоді як у інших романах ці теми – 
другорядні. Роман "Таємниці Уїнтертерну" досліджує природу таємничого, надприродного у зв’язку з 
внутрішніми проблемами героїв; у "Бладсмурському романсі" втілена "емерсонівська" ідея спільності 
людини й природи [1: 291], крім того, тут розглядається проблема становища жінки в суспільстві. 
Композиційна структура романів Дж. К. Оутс зазвичай поліфонічна; вони побудовані за принципом 
радше музичних, контрапунктних, аніж логічно-розповідних "стиків" та "переходів"; сюжетні лінії 
перетинають одна одну; персонажі або надовго оволодівають увагою читачів, або, ніби випадково, 
взагалі зникають із книжки. Готичні елементи у прозі Оутс виконують функції, які розширюють жанрові 
межі, тематику та значення її наративу. Дж. К. Оутс вдалося поєднати реальну історію з вигаданим 
життям, що надало її творам глибини, відсутньої у більшості традиційних готичних романів. У цих 
романах Джойс Керол Оутс вдалося побачити світ з погляду спадковості, родинної долі та мінливості 
Часу (усі п’ять романів є таємничими історіями американських родин); дослідити історично достовірні 
факти злочинів проти жінок, дітей та бідних людей. Таке поєднання традиційних елементів готичного 
роману із заглибленням у свідомість героїв, їх психологічні переживання та внутрішній світ паралельно з 
соціальним і філософським баченням американської історії дозволяє говорити про неоготицизм (термін 
Т. Денисової) [1: 293]. 

Створення готичного простору здійснюється авторкою у формі романтизованого, повністю 
позапобутового готичного хронотопу – "особливої території романних подій" (за М. Бахтіним) [5], 
"традиційної готичної параферналії" (за Л. БайерБеренбаумом) – стародавнього будинку з баштами, 
темницями, таємними кімнатами, переходами, скрипливими сходами, захованими старовинними 
рукописами, привидами. 

Готичний топос задає особливі "правила гри" в готичному романі. Це – традиційне поле діяльності 
героїв, яке визначає їх ролі, їх особливості, характер вчинків, реакцій. Людина стає центром сутички між 
добром і злом, розвивається ситуація влади понадособистісних сил над людською істотою, що обмежує 
свободу людини фатальними "правилами гри". Таким топосом стає маєток, розташований в долині ріки 
Нотога (Nautauga), на березі Чорного озера (Lake Noir). Мешканці маєтку можуть насолоджуватися 
видовищем гори Четарой (Chattaroy), невеличкого ставкá Норки (Mink Pond). Поєднання французьких, 
індіанських та англійських географічних назв допомагають створити своєрідну атмосферу очікування 
розповіді про таємниці родини з європейським корінням, складною історією виживання на 
американському континенті і мінливою сучасною долею. Крім того, зв’язок з європейською традицією 
присутній в архітектурі маєтку: "Величні вежі та високі стіни, призначені для захисту від ворогів, робили 
його (маєток – Н.О.) зáмком. В архітектурі переважав англійський стиль з домішками мавританського 
(оскільки Рафаель намагався втілити різні ідеї під час будівництва замку і кожен раз, користуючись 
новими планами різних замків Європи, змінював архітекторів, тому дизайн і дух будівлі постійно 
змінювався). В цій частині світу досі ще не бачили такої сирої, грубої, неохайної краси" [6: 22].  

Розгортання сюжету відбувається відповідно до руху "героя" вглиб складної системи просторів 
"готичного топосу" – стародавньої будівлі, маєтку родини Белльфлерів, яка стає організуючою основою 
розгортання просторів внутрішнього світу героїв роману. Письменниця розгортає ускладнену внутрішню 
архітектуру готичного топосу – структуру кімнат і комірок, які "поглиблюються", та потаємних ходів 
(Бірюзова кімната, Дитяча, Кімната Скверни, підземеллялабіринт). "У літературі ХХ століття щільна 
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взаємозумовленість героя та Дому як поетологічних категорій у межах різних текстових моделей стає 
однією з прикмет її (моделі) готичного походження" [2: 194]. 

Структура роману нагадує таку ж складну архітектуру замку. "Белльфлер" – це майстерне поєднання 
різноманітних оповідей, притч, небилиць, міфів, родинних легенд і реальних історій; це – незліченна 
кількість оповідань, які переплітаються, створюючи історію сім’ї з її обов’язками, повагою, покорою, 
надіями та сподіваннями на спадщину.  

Всевідаючий розповідач знайомить читача з історією прокляття родини Белльфлерів: "Було так 
багато версій того, що трапилося... деякі з них збігалися, деякі були відверто суперечливими..." [6: 358], – 
теза, яка підкреслює думку про те, що "Белльфлер" – переказ оповідей. Починається роман класичним 
зачином казки: "Сталося це багато років тому..." [6: 21] – хіба це не схоже на "Колись, у сиву давнину..." 
– і закінчується фразою, подібною до біблійної, коли руйнується палац Белльфлерів: "І настав час піти..." 
[6: 547]. 

Просторова організація роману нагадує форму готичного розгортання образу людини та світу. Джойс 
Керол Оутс використовує готичний тип розгортання сюжету, що визначається специфікою основних 
аспектів людського буття, які розробляються в цьому жанрі: обмеження свободи людини фатумом, 
зіткнення з ірраціональним і диявольським, психічні розлади, фізичне та психологічне насильство. 
Маєток Белльфлер виводиться із звичного побутового ряду житла людини, починає відігравати 
сюжетотворчу роль.  

У романі присутні найважливіші з мотивів, що є формальними та тематичними складниками сучасних 
"неоготичних" творів – мотив прокляття, розпаду родини, мотив втечі, пошуку та споріднений з ним 
мотив мрії, мотив руйнації.  

У класичних зразках жанру мотив розпаду родини – один з обов’язкових елементів фабульної схеми, 
який має три основні варіанти реалізації: мотив розпаду родини може бути імплікованим у тексті, 
являючи собою один із засобів створення емоційної атмосфери; ідея розпаду родини лежить в основі так 
званого "сюжету компенсації", що сягає своїм корінням чарівної казки та міфів про ініціацію. У 
готичному варіанті такий сюжет укладається в схему: порушення старого укладу й прокляття (зазвичай 
винесене у передісторію) з утворенням ситуації нестачі – серія випробувань (перевірка героїв на 
ідентичність), визначена змістом прокляття – компенсація (винагорода/покарання) й встановлення 
нового порядку [2]. Як у класичній, так і в новій готиці присутній мотив родинного прокляття. Родина є 
об’єктом дослідження письменниці, а її розпад становить основний зміст роману. У романі дається 
історія родини Белльфлерів (сім поколінь), починаючи з середини XVIII століття, яку супроводжують 
великі трагедії та великі тріумфи. Це, по суті, історія Америки від початку своєї історії й до сучасності. 
Члени сім’ї витратили багато зусиль, намагаючись проаналізувати свій досвід, і прийшли до висновку, 
що на них лежить прокляття; природа цього прокляття незрозуміла.  

На перших сторінках роману дається малюнок родинного дерева Белльфлерів (сім поколінь), 
починаючи з середини XVIII століття. Це, по суті, історія Америки від початку своєї історії й до 
сучасності. Це – родина, яку супроводжують великі трагедії та великі тріумфи. Члени сім’ї Белльфлерів 
витратили багато зусиль, намагаючись проаналізувати свій досвід, й прийшли до висновку, що на них 
лежить прокляття; природа цього прокляття незрозуміла. Проте дехто з родини Белльфлерів 
відмовляється визнати цей темний бік і вважає розмови про прокляття потішними, але безглуздими: 
"Нашу історію цілком  можна інтерпретувати як історію щастя та благословення" [6: 511]. Для 
Белльфлерів неприйнятно визнати, що всі нещастя великої родини – лише безглузді випадки. Для 
Белльфлерів неприйнятна також думка, що вони самі є творцями свого лиха, нещасть і "прокляття". Вони 
не бажають або не можуть зрозуміти й визнати цей факт. 

Не розуміючи власної історії, Белльфлери приречені на її повторення. Дітей називають іменами 
предків, так що молодь з'являється, наче хвилі, нагадуючи дідів і бабусь, чиї імена вони отримали при 
народженні... Жан-П’єр І, убитий сином, повертається в особі Жана-П’єра II, убивці, якому притаманні 
звірина жорстокість і раптовість нападу. Рафаель, засновник замку Белльфлерів, заповів після смерті 
зробити з його шкіри барабан для ритуальних сімейних зібрань (своєрідний пам’ятник власному 
марнославству й гордині). Він повертається через чотири покоління в образі молодого Рафаеля, котрий 
зникає в Озері Норки (символ, який має також готичне навантаження). Джерміна О’Хейген, яка вижила 
під час кровопролиття 1825 року, повертається пізніше як Маленька Джерміна, котра також вижила 
серед убивств. Минуле стає теперішнім: "Живі і мертві. Пов’язані один з одним. Сплетені в єдине ціле. 
Подібно до величезного, безкрайого гобелену, який ткали протягом кількох століть" [6: 114]. 

Головна героїня роману Лея Белльфлер, використовуючи екстрасенсорні здібності дочки Джерміни та 
нáтхнена зловісним впливом кота Магалаліїла, прагне повернути мільйони акрів землі, які колись 
належали Белльфлерам, для відновлення колишньої сили і влади родини. Вона продовжує жорстоко 
експлуатувати бідняків, розв’язує нове кровопролиття й відновлює абсолютну вищість сімейних 
обов’язків. Але цього разу трапилося щось не так: діти, сьоме покоління, інтуїтивно відчувають природу 
прокляття сім’ї і необхідність втекти, розірвати коло насильства, яке стало ніби родинною спадщиною. 
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Реалізується мотив втечі. Діти по черзі втікають: Рафаель зник в Озері Норки, Йоланда стала 
кінозіркою, Гарт одружився з Золотком і виїхав до Айови чи Небраски, "туди, де ніхто не чув про 
Белльфлерів"; Вернон залишив дім, щоб присвятити своє життя поезії, хоча в сімейній історії 
розповідається, що його за вірші втопили в річці розбійники; Крістабель вийшла заміж та втекла до 
Мексики; Бромвелль також залишає дім заради наукової кар’єри. "Вони зраджують нас по черзі, їх треба 
зупинити!", – гнівається Лея [6: 537]. "Зрада" дітей – є їхнім пошуком власної долі і майбутнього, 
незалежних від сім’ї, традицій та обов’язків.  

За іронією, сáме Лея зрадила сім’ю: сáме її жадоба влади, колишньої влади Белльфлерів, зрештою, 
змусила дітей залишити дім і буквально зруйнувала сім’ю. На провину Леї вказують не тільки її вчинки; 
до того ж вона виражена в романі символічно. Хтось невідомий прислав їй дуже гарну й незвичайно 
велику орхідею (a belle fleur), і вона, милуючись квіткою, поринає у видіння, починає мріяти про 
майбутнє. "Непомітно Лея почала шматувати нігтем великого пальця тендітні пелюстки... Сім тичинок 
на семи стеблах (як сім поколінь – О.Н.) невдовзі були зламані й розтерті, перетворившись у ніщо. "Ой, – 
зойкнула Лея, – що я роблю!" – Вона бездумно знищила чудову квітку" [6: 494]. 

Однією з іманентних складових філософсько-естетичного концепту готичного роману є присутність 
негативізму, що позначається як на емоційноситуативних конфліктах готичних творів, реалізуючись у 
вигляді мотивів жахливого, інфернального тощо, так і у створених моделях особистісного та суспільного 
буття. Використання мотиву руйнації є формою виявлення готичного негативізму на сюжетно–
тематичному рівні. У романі "Белльфлер" цей мотив безпосередньо втілюється в образах занедбаного 
маєтку родини Белльфлер. У соціальному плані зміст руйнації виявляється у формі мотиву руйнування 
комунікативних зв’язків, зокрема, родинних, дружніх. Поступово родина Белльфлерів розпадається, 
порушується старий уклад, встановлюється новий, починаються розмови про давнє прокляття, герої 
переживають серію випробувань (перевірку на ідентичність) [2]. Об’єктом занепаду стає сама структура 
родинних та ширше – міжлюдських – стосунків через індивідуальні, часто таємні або ж несвідомі 
порушення членами родини вищих сакральних законів буття.  

Родинний замок Белльфлер і все, що він символізує – жадобу, насильство, жагу влади, – у фіналі 
руйнує головний герой роману Гедеон. Він скеровує на "родове гніздо" власний літак, навантажений 
авіабомбами; але діти встигли втекти. Цикл насильства завершився, принаймні цей цикл. Американці, як 
висловилась Оутс, – "нація, якій все ще притаманна молодість. Наше минуле може давити нас своїм 
тягарем, але воно не в змозі утримати нас від того, щоб ми самі творили наше майбутнє" [6: 562]. Таким 
оптимістичним є фінальний акорд у романі. 

Найважливіші тематичні елементи в романі (таємниці внутрішнього світу людини, взаємозв’язок 
людини з природою, Всесвітом, часом і історією), образ Дому, готичні мотиви руйнування, втечі, пошуку 
мрії, своєрідний "готичний хронотоп" у поєднанні з соціальною критикою дають привід інтерпретувати 
твір як "неоготичний". Джойс Керол Оутс називає роман "критикою Америки, яка допомагає уявити ту 
Америку, яка пригнічує, з її песимізмом і винятковою свободою індивідуума" [6: 532].  

Висновки. У романі розкриваються риси, які стали характерними для середнього (неоготичного) 
періоду творчості Джойс Керол Оутс: поєднання засобів реалістичної і романтичної літератури із 
елементами готичного роману. Готика в письменниці виконує інші функції, ніж у романтиків ХІХ 
століття: авторка намагається передати не стільки галюцинації психічно хворого, скільки пояснити, як 
нормальна людина під впливом страху може опинитися на межі божевілля. Огорнуте таємницями місце 
дії, надзвичайна ізольованість особи, глибокий психологічний конфлікт, містика та символічні події, 
гротеск, готичний стиль із мелодраматичним відтінком та частковою іронією використовуються 
письменницею для відображення неповторності кожної особистості, внутрішнього світу героїв, їх 
особистого "я" та зв’язків із життям. 

Автор драматизує двоякість проблеми, яка існує в глибині "американської мрії та американського 
характеру" – це одночасний пошук матеріальних благ і духовного збагачення. Саме такий пошук 
пояснює двоїстість закінчення роману. Дім Белльфлерів руйнується, але діти уникнули страшного кінця, 
можливо, для того, щоб збудувати кращий будинок, тобто краще життя. Таким чином, цей роман Оутс 
охоплює символічно всю Америку. 

Дослідження творчості Джойс Керол Оутс в аспекті синтезу різних художніх засобів різних 
естетичних напрямків є перспективним, зважаючи на твердження, що в поетиці, естетиці, філософії 
готики закладений величезний потенціал саморозвитку й самооновлення, що забезпечує їй тривале життя 
в літературі. Зміна духовних орієнтирів, трансформація культурно-соціального та естетичного простору 
в США протягом останніх десятиліть зумовили свідомий перегляд письменницею наявних наративних 
моделей, пошук шляхів до оновлення. 

Твори Дж. К. Оутс провокують критиків – прихильників традицій, і пропонують на розгляд критикам 
і читачам унікальні проблеми. Вони здаються літературними дослідженнями прози, можливостей 
використання готичної традиції в сучасному контексті, і цим допомагають по-іншому поглянути, та ще 
раз замислитись над межами та можливостями сучасного роману.  
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Нагачевская Е. А. Адаптация готической традиции в творчестве Джойс Керол Оутс. 

В статье анализируются константы поэтики готического романа в прозе Дж.К. Оутс: готический 
хронотоп (замковый), лейтмотивы родового проклятия, распада родственных связей, побега, 

разрушения. Готические элементы выполняют функции, расширяющие жанровые границы, тематику и 
значение ее наратива. Совмещение реальной истории и выдуманной жизни придает ее роману глубину, 

отсутствующую в большинстве традиционных готических романов. 

Nagachevska O. O. Adaptation of Gothic Tradition in Joyce Carol Oates’s Novels. 

The paper centers on such constants of the poetics of Gothic literary tradition in Joyce Carol Oates’ prose as 
gothic chronotop, on the leitmotivs of ancestral curse (doom), escape, family breakdown, searching, etc. These 

gothic elements carry out functions extending the limits of the genre, subject matter and the role of its narrative. 
The combination of the real and fictional stories deepens her novel, adding it features absent in the traditional 

gothic novels. 
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СЕНСОРНА ТРИВИМІРНІСТЬ СЛОВЕСНО-ПОЕТИЧНОЇ СИНЕСТЕЗІЇ 

Стаття присвячена дослідженню формування сенсорної тривимірності словесно-поетичної синестезії 
як явища поетичного тексту. Виявлено, що в межах такого художнього образу поєднуються три види 
відчуттів автора: екстероцептивні, інтероцептивні та пропріоцептивні. Деякі із цих образів відчуття 
у різній комбінаториці виражаються в словесно-поетичній синестезії експліцитно, в той час як інші є 

імплікованими. 

Сучасний розвиток як зарубіжної, так і вітчизняної лінгвістики відкриває широкі перспективи 
вивчення текстових явищ, які до недавнього часу залишалися не до кінця поясненими через відсутність 
належних методик дослідження. До таких явищ художнього тексту відноситься і словесно-поетична 
синестезія.  

Словесно-поетична синестезія є вербальним засобом, що втілює перебіг та результат 
нейропсихофізіологічного процесу синестезії, який полягає у взаємодії двох і більше різномодальних 
або різнорідних відчуттів людини. Під "модальністю", слідом за Р. Сайтовичем та С. Л. Рубінштейном [1; 
2: 184], розуміємо якісну характеристику образу відчуття, його чітко виражені диференційні ознаки, 
пов’язані із віднесеністю до певної сенсорної системи: зорової, слухової, нюхової, смакової або 
дотикової. Тому терміном "різномодальні відчуття" позначаємо образи екстероцептивних (зовнішніх) 
відчуттів людини. Термін "різнорідні відчуття" охоплює увесь сенсорний спектр, відображений у 
розробленій Ч. Шеррінгтоном класифікації відчуттів індивіда на екстероцептивні, інтероцептивні 
(внутрішні) та пропріоцептивні (м’язові) [3].  

У світлі сучасної когнітивної поетики словесно-поетична синестезія є лінгвокогнітивним 
конструктом, який за теорією поетичного образу Л. І. Бєлєхової [4], визначаємо як такий, що інкорпорує 
три рівні: передконцептуальний, концептуальний та вербальний. Прикладом словесно-поетичної 
синестезії є художній вислів із вірша Е. Е. Каммінгса (IV, "this is the passing of all shining things") (EC): 
"gold crescendo and silver muting / of seatides" – "золоте крещендо та срібне мовчання морських приливів" 
(тут і далі переклад наш – І. Р.). У цих епітетах слухові образи наростаючого звучання (крещендо) та 
тиші осмислюються автором крізь призму образів зорової модальності золотий та срібний відповідно. 
Концептуальний рівень цих зображувально-виражальних засобів представлений синестезійним 
мапуванням СЛУХ – ЦЕ ЗІР. Відразу зазначимо, що синестезійне мапування є лінгвокогнітивною 
операцією проектування кванту/ів інформації із одного сенсорного концепту на інший [5: 74].  

Окрім дослідження синестезії в царинах філософії, психології, нейрофізіології та літературознавства, 
теоретичним доробком яких послуговуються в усіх міждисциплінарних розвідках, існує досить 
розгалужена система лінгвістичних (у тому числі й когнітивного напряму) пошуків із проблематики 
синестезії. Так, зокрема, на сьогоднішній день обґрунтовано метафоричну основу синестезійного 
вислову [6: 163], виявлено лексико-синтаксичні особливості будови синестезійного вислову [7: 156], 
визначено ведучі модальності відчуттів, лексичні одиниці на вираження яких виступають позначуючим і 
позначуваним у синестезійному образі [8: 280; 9; 10: 211; 11], а також зроблено спроби класифікації 
синестезійних висловів [7: 156; 12; 13]. Постульовані висновки перелічених вище досліджень, а також 
сучасні здобутки когнітивної поетики відкривають можливості подальшого дослідження 
концептуального та передконцептуального вимірів синестезійного конструкту.  

У спробі сформулювати мету поточного дослідження повернемося до наведеного вище прикладу 
словесно-поетичної синестезії із вірша Е. Е. Каммінгса. На вербальному рівні синестезійні епітети gold 
crescendo та silver muting фіксують поєднання двох образів екстероцептивних відчуттів: зорових і 
слухових. Іншими словами, більш абстрактні слухові образи осмислюються і в подальшому 
експлікуються автором у термінах зорових, на позначення яких у англійській мові існує достатня 
кількість лексичних одиниць. Утім аналіз концептуального рівня цих двох тропів також виявляє 
поєднання в їх межах образів інтероцептивних (емоційних) та пропріоцептивних (м’язових) відчуттів. 
Щодо м’язових образів відчуття, вони в цьому випадку передають динамічний та статичний аспекти 
сприйманих явищ довкілля. Класична теорія відповідності образів відчуття [14], що лежить в основі 
розуміння явища синестезії, надає підстави вважати, що будь-яка словесно-поетична синестезія втілює 
поєднання трьох видів відчуттів автора, а це означає, що такому художньому образу притаманна 
сенсорна тривимірність. При цьому зазначимо, що певна частина/и сенсорно тривимірного образу може 
бути експліцитно вираженою, а частина може імплікуватися. Виявлення імплікованих частин 
тривимірних сенсорних образів постає можливим завдяки ретельному концептуальному аналізу, а власне 
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реконструкція сенсорної тривимірності словесно-поетичної синестезії сприяє глибокому осмисленню 
повноти неповторних авторських переживань. 

Об’єктом дослідження є словесно-поетична синестезія, а його предмет складають способи поєднання 
трьох видів образів відчуття автора у межах словесно-поетичної синестезії. Метою статті є виявлення 
можливих способів поєднання сенсорних концептів у межах словесно-поетичної синестезії як 
тривимірного сенсорного утворення у поетичному тексті. Матеріалом дослідження слугує американська 
поезія ХХ століття. 

У віршованому тексті словесно-поетична синестезія постає як вияв взаємодії складної мережі образів 
відчуття автора. У кожному стані психіка людини реєструє комплекс різнорідних відчуттів, що 
переживаються нею. Такий комплекс можуть складати екстероцептивні, інтероцептивні та 
пропріоцептивні відчуття індивіда. Згідно із цим положенням розбудовуємо принцип взаємодії відчуттів 
у руслі розгляду можливої взаємовідповідності різнорідних відчуттів людини: певний образ 
екстероцептивного відчуття має здатність асоціюватися із образом інтероцептивного та 
пропріоцептивного відчуттів. При цьому відзначимо, що поштовхом до формування тривимірного 
сенсорного образу можуть бути також образи інтероцептивних і пропріоцептивних відчуттів.  

Властивість образів відчуття людини "взаємовідповідати" закладена у характеристиках самих 
відчуттів. Із метою детального вивчення цієї якості розглянемо структуру сенсорного концепту. 
Сенсорний концепт – це ментальна репрезентація у свідомості людини образу певного відчуття, що має 
характерну структуру, сформовану об’єктивними та суб’єктивними чинниками, які супроводжують 
процеси чуттєвого пізнання нею дійсності. Сенсорний концепт має центральну та  периферійну зони. До 
центральної зони входять наступні інформаційні кванти: 1) фізичних, диференційних ознак відчуття; 2) 
ознак прототипу відчуття; 3) психологічних ознак відчуття; 4) аксіологічних ознак відчуття. 
До  периферійної зони сенсорного концепту відносяться додаткові кванти інформації, що відображають 
спеціальні знання людини про сенсорний образ. Таким у сенсорному концепті КОЛІР є 5) квант 
символьних ознак [5: 65]. Така структура є універсальною для усіх сенсорних концептів, що містять 
інформацію про образи зовнішніх відчуттів індивіда. Взаємовідповідність образів зовнішніх відчуттів 
людини може залежати, перш за все, від того, що усі відчуття, хоч і належать до різних модальностей, 
мають ряд спільних ознак. Так, квант фізичної інформації в усіх сенсорних концептах включає 
характеристики ідентичного змісту: інтенсивність, чіткість та контрастність. Саме у світлі цих положень 
пояснюється відповідність червоного кольору звукові труби (спільна ознака, що лежить в основі 
порівняння двох різномодальних образів, є інтенсивність); зорового образу мармурових лілій нюховому 
образу аромату: "Marble lilies / exhale their pallor like scent" (С. Плат – SP) – "Мармурові лілії / видихають 
свою блідість, як аромат" (спільною ознакою у порівнюваних образах є нечіткість, розпливчастість, 
"поширюваність" у просторі); гучного образу яскравому, а приглушено-тихого тьмяному: "We say 
goodbye in rooms too bright with noise / To catch the shades of a receding voice" (А. Річ – AR) – "Ми кажемо 
‘До побачення’ у кімнатах надто яскравих від гамору, щоб уловити відтінки голосу, що віддаляється" 
(зіставлення образів різного ступеню інтенсивності реалізує категорію контрасту). 

Взаємовідповідність зовнішніх образів відчуття може також встановлюватися на основі спільної для 
них емоційної реакції. Наприклад, синій колір часто асоціюється із почуттям суму, який також у вірші 
Е. Дікінсон про уявлювані останні хвилини власного життя викликається звуковим образом дзижчання 
мухи: "Blue – uncertain stumbling Buzz" (Е. Дікінсон – ED) – "Синє – невпевнене уривчасте Дзижчання". 
Для пояснення відповідності зовнішніх відчуттів внутрішнім виникає необхідність звернутися до 
структури сенсорно-емоційного концепту. Сенсорно-емоційний концепт, реконструйований на основі 
теорій З. Кевечеша та Д. Г. Трунова [15; 16], – це ментальна репрезентація образу внутрішнього відчуття 
людини як такого, що переживається нею тілесно. Сенсорно-емоційний концепт складається з наступних 
квантів: 1) психологічних ознак емоції / стану; 2) тілесних ознак емоції / стану (інформація про тілесні 
відчуття, які людина переживає у тому чи іншому стані); 3) кванту аксіологічних ознак емоції / стану; 4) 
кванту зовнішніх чинників емоції / стану (інформація про ситуації, за яких у людини виникає певне 
внутрішнє відчуття) [5: 68]. Тож, образ внутрішнього відчуття завжди переживається тілом людини. 
Відповідність образів зовнішніх відчуттів образам внутрішніх пояснюється тим, що зовнішні відчуття 
завжди супроводжуються певними емоційними реакціями, які у свою чергу спричиняють зміну тонусу 
організму людини. У разі переживання людиною позитивних емоцій при сприйнятті образу зовнішнього 
відчуття в неї підвищується тонус тіла; і, навпаки, переживання неприємних емоцій при сприйнятті 
образу зовнішнього відчуття може призвести до пониження загального тонусу організму.  

Словесно-поетична синестезія являє собою текстову репрезентацію стану автора як тривимірного 
сенсорного утворення, де синтезуються образи трьох видів відчуття: екстероцептивного, 
інтероцептивного та пропріоцептивного, представлені відповідними сенсорними концептами.  

Як правило, у словесно-поетичних синестезійних образах експлікується два види образів відчуття. 
Розглянемо можливі варіанти експлікації частин тривимірного сенсорного образу. Частіше за все у 
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синестезійному образі поєднуються образи двох зовнішніх відчуттів автора. У такому разі автор передає 
специфіку емоції, яка є спільною для обох сенсорних образів, що виступають у словесно-поетичній 
синестезії позначуючим і позначуваним. У такого типу образів інтероцептивний та пропріоцептивний 
компоненти є імпліковані різною мірою. Таку словесно-поетичну синестезію можна проілюструвати 
художнім висловом із віршу С. Плат "Event" (SP): "apple bloom ices the night" – "яблуневий цвіт морозить 
ніч." Інший тип словесно-поетичної синестезії виявляє поєднання образів екстероцептивного й 
пропіріоцептивного відчуттів, які є вербалізованими. У такому випадку образ інтероцептивного відчуття 
імплікується, що можна простежити на прикладі художнього синестезійного порівняння із віршу 
А. Секстон "The Witch’s Life" (AS): "She had hair like kelp and a voice like a boulder" – "У неї було волосся, 
немов водорості, а голос, як кругляк." Наступний тип синестезійного образу відзначений поєднанням 
екстероцептивного й інтероцептивного образів відчуття, що експліцитно виражаються на вербальному 
рівні. Така словесно-поетична синестезія імплікує образ пропріоцептивного відчуття автора, а 
ілюструють її рядки із віршу А. Сестон "Oh" (AS): "I hear the filaments of alabaster. I would lie down with 
them and lift my madness off like a wig" – "Я чую звук гіпсового волосся. Я бувало лягала з ним та скидала 
своє божевілля, немов перуку." Отже, принцип відповідності відчуттів людини набуває ознак 
взаємодоповнення у формуванні синестезійного образу. 

Проаналізувати механізм синтезу сенсорних концептів можна на прикладі словесно-поетичної 
синестезії із віршованого тексту А. Секстон "The Bells" (AS): "love grew rings around me" – "кохання 
виплітало кола навкруг мене". У межах цієї словесно-поетичної синестезії образ інтероцептивного 
відчуття кохання опредметнюється у термінах образу кола, що апелює до зорового аналізатора людини. 
Втім із іншого боку концептуальна образ-схема КОЛО співвідноситься із образ-схемою КОНТЕЙНЕР, 
оскільки вона актуалізує поняття фізичної обмеженості авторки у сформованому нею ментальному 
просторі закоханості. Відразу зазначимо, що під терміном "концептуальна образ-схема",  розуміють [17: 
60] ідеальну когнітивну модель, формат структури перед знання, отриманого внаслідок емоційного 
досвіду людини, що містить певні концептуальні імплікації. Концептуальний рівень цього 
синестезійного образу представлений мапуваннями КОХАННЯ – ЦЕ КОЛО, КОЛО – ЦЕ КОНТЕЙНЕР, тож БУТИ 
ЗАКОХАНИМ – ЦЕ ПЕРЕБУВАТИ У КОНТЕЙНЕРІ. Звідси випливає, що образ внутрішнього відчуття – почуття 
кохання – осмислюється авторкою у  термінах образу зовнішнього відчуття – певної оболонки у формі 
кола, що відкриває доступ до детального аналізу інтероцептивного та пропріоцептивного вимірів цього 
образу. Так, квант символьної інформації концепта КОЛО, що проектується на внутрішній стан 
закоханості автора, об’єктивує такі ознаки цього почуття, як вічність, абсолют і досконалість [18: 31]. У 
той же час, образ кола являє собою свого роду КОНТЕЙНЕР, до якого потрапляє закохана людина, а це 
означає обмеженість її внутрішньої свободи. Отже, у цій словесно-поетичній синестезії синтезуються 
образи трьох видів відчуттів авторки: коло (образ сформований екстероцептивним відчуттям), 
закоханість (образ інтероцептивного відчуття) та тиск зацикленості – нескінченний рух по колу, 
зумовлений осмисленням свого перебування у стані закоханості як у КОНТЕЙНЕРІ (образ 
пропріоцептивного відчуття). 

Теза про те, що образ-схема КОЛО асоціюється зі станом внутрішньої обмеженості свободи індивіда, зі 
станом, із якого важко вийти, і відповідає образу пропріоцептивного відчуття тиску, який може 
розцінюватися як позитивний чи негативний, підтримується іншою словесно-поетичною синестезією із 
вірша А. Секстон "The Fury of Sunsets" (AS) "Something cold is in the air, / an aura of ice / and phlegm" – "У 
повітрі віддає чимось холодним, / аура льоду / й байдужості". У  цьому синестезійному образі почуття 
неприязного ставлення близької людини до авторки осмислюється нею у термінах образу льодово-
холодної аури (aura of ice), яка оточує людину. Цей сенсорний образ, створений А. Секстон, апелює 
відразу до зорового та дотиково-температурного аналізаторів. Зоровий образ аури імплікує образ 
оболонки, своєрідного кола, від якого віддає холодом. Тож на концептуальному рівні аналізованої 
словесно-поетичної синестезії взаємодіють мапування: НЕПРИЯЗНЬ – ЦЕ ХОЛОД, НЕПРИЯЗНЬ – ЦЕ 
ОБОЛОНКА, у межах яких образи екстероцептивних відчуттів зорової (аура) та температурної (холод) 
модальностей надають можливість проаналізувати імплікований ними образ інтероцептивного відчуття 
самотності й подавленості авторки. Людина, яка виявляє неприязне ставлення, осмислюється як 
заточена у певну оболонку, від якої віє холодом. Таким чином у цій словесно-поетичній синестезії 
взаємодіють наступні образи відчуття: неприязнь (інтероцептивне відчуття), заточена в холодну 
(екстероцептивні відчуття), важку (пропріоцептивне відчуття) оболонку.  

Описана вище характеристика словесно-поетичної синестезії – сенсорна тривимірність – виявляє себе 
лише під час аналізу системи різнорідних сенсорних асоціацій, елементи якої синестезійний конструкт 
може приховувати на різних своїх рівнях. Так, на вербальному рівні словесно-поетичної синестезії із 
вірша Е. Бішоп "The End of March" (EB) "[I’d like to] watch the droplets slipping, heavy with light" – "[Я б 
хотіла] спостерігати за сповзанням крапель налитих (обтяжених) світлом" авторка експліцитно 
представляє отриманий від зорового аналізатора досвід: динамічний образ руху краплі (droplet) певного 
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кольору та форми. Втім символічне значення образу краплі як життєдайної сили та чистоти надає 
підстави стверджувати, що цей образ імплікує позитивну емоцію авторки – радість. Насамкінець, 
лексема heavy відкриває доступ до реконструкції відповідного пропріоцептивного відчуття – тілесної 
переповненості авторки приємними почуттями. 

Сенсорна тривимірність художнього образу свідчить про збалансованість сенсорики індивіда: усі 
види відчуттів переживаються ним одночасно і перебувають між собою в тісному взаємозв’язку.  

У перспективі доцільним виступає проведення емпіричного дослідження сприйняття читачами 
словесно-поетичних синестезійних образів, яким притаманна сенсорна тривимірність, з метою виявлення 
спільних та відмінних ознак сприйняття таких художніх образів. 
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Редька И. А. Сенсорная трехмерность словесно-поэтической синестезии. 

 
Статья посвящена исследованию формирования сенсорной трехмерности словесно-поэтической си-

нестезии как явления поэтического текста. Определено, что в пределах такого художественного об-
раза соединяются три вида ощущений автора: экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептив-

ные. Некоторые из этих образов ощущения в разной комбинаторике выражаются в словесно-
поэтической синестезии эксплицитно, в то время как другие имплицируются.  

 
Redka I. A. Three Dimensional Aspect  of the Verbal Poetic Synaesthesia. 

 
The article probes the ways of formation of the three dimensional aspect in verbal poetic synaesthesia as a 

phenomenon of a poetic text. It was found out that within the boundaries of such an image three types of senses 
are getting combined: extraceptive, introceptive and proprioceptive. Some of the sensory images in different 

combinatory patterns find their explicit manifestation in the verbal poetic synaesthesia while others are implied.  
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФОНОВИХ СЕМ 
ТА ЇХНЄ УРАХУВАННЯ В ПЕРЕКЛАДІ 

Фонова семантика як слова в оригіналі, так і його відповідника, відіграє важливу роль при створенні 
стилістично адекватного перекладу. При виборі відповідника до слова необхідно враховувати набір його 

стилістичних маркерів. Стилістична маркованість відповідника не має суперечити жанрово-
стилістичній спрямованості оригінала, але якщо автор протиставляє слово загальному стилістичному 

контекстові, перекладач має зберегти цей контраст. 

Для всебічного дослідження проблеми врахування при перекладі культурного компоненту семантики 
слова придатним є системний підхід до питання, що ґрунтується на лінгвокраїнознавчій теорії слова Є. 
М. Верещагіна й В. Г. Костомарова, ключовим поняттям якої є лексичне тло слова, що є периферією його 
семантичних ознак навколо змістового ядра – лексичного поняття [1]. На жаль, дослідження такого 
важливого компоненту семантики слова як лексичне тло обмежується лише працями самих авторів цього 
поняття, хоча багато перекладознавців спираються на результати розвідок Є. М. Верещагіна й В. 
Г. Костомарова. Так, В. С. Виноградов поряд із смисловою (денотативною) інформацією, закріпленою за 
словом, виділяє такі види константної інформації як емоційно-експресивна, соціолокальна, хронологічна, 
диференційна й фонова [2: 66]. Вони дещо відрізняються від тих видів змісту, що підлягають передачі 
при перекладі разом із денотативною, які пропонує Л. К. Латишев, а саме: сталі асоціації й символічні 
значення, закріплені за денотатом, його співвіднесеність із певними лінгвокультурною спільністю, 
соціальним середовищем, історичною епохою, світоглядом мовця, ситуацією спілкування, емоційне 
забарвлення денотату, зміст на рівні інтерпретатора, а також внутрішньомовний і структурний зміст 
[3: 102-106]. Обидві класифікації разом із поняттєвою інформацією описують і ту частину 
інформаційного навантаження слова, яка закріплена саме в лексичному тлі. Спираючись на ці дві 
класифікації, ми пропонуємо доповнити класифікацію фонових сем, запропоновану Є. М. Верещагіним й 
В. Г. Костомаровим [1: 65-67], функціональною класифікацією, згідно з якою фонові семи можна 
поділити на асоціативні семи (інформація про об’єкти, явища й ознаки, що асоціюються в мовців із 
денотатом), стилістичні маркери (стилістична й соціолокальна характеристика слова), хронологічні 
маркери (часова віднесеність денотату), емоційно-експресивні маркери (емоційно-експресивне 
забарвлення слова) і диференційні семи (структурно-граматична характеристика слова). 

Визначившись із поняттєвим апаратом, зосередимось на безпосередній меті даної статті, а саме, 
спробуємо виявити, який вплив має такий сегмент фонової семантики слова, як стилістичні маркери, на 
вибір його відповідника при перекладі. 

При виборі відповідника до слова оригіналу необхідно звертати увагу на його стилістичну 
характеристику, адже використання слова може обмежуватись рамками того чи іншого функціонального 
стилю, належати певній територіальній або соціальній спільності в середині нації-носія мови оригіналу. 
Проте, нам не відомо жодної розвідки, у якій була би зроблена спроба проаналізувати це питання крізь 
призму семантики слова. Саме цим визначається актуальність цього дослідження. 

Частою в перекладі є ситуація, коли денотативно тотожні слова у вихідній і цільовій мовах мають 
різний набір стилістичних маркерів, що змушує перекладача підбирати інший відповідник до цього 
слова, адже "стиль окремих різновидів матеріалу, що перекладається, виявляються в рисах, що є 
специфічними для нього саме в системі цієї мови й вимагають при перекладі функціональних, а не 
формальних відповідників" [4: 282]. Стилістична маркованість такого відповідника не повинна 
суперечити стилістичній нормі, котра прийнята в мові перекладу для текстів того ж жанру, до якого 
належить текст оригіналу. Отже, від рівнозначності стилістичних маркерів у семантиці слова оригіналу 
та його відповідника в перекладі залежить стилістична нормативність останнього в цільовій мові. 

Розглянемо як приклад англійські слова "assimilate", "trajectory" та "memorandum", які, як це може 
здаватись, мають в українській мові досить повні відповідники-запозичення "асимілюватись", 
"траєкторія" та "меморандум". Але вживання цих українських слів, на відміну від їхніх стилістично 
нейтральних англійських відповідників, обмежується текстами певних стилів: науково-технічними 
текстами для перших двох слів та суспільно-політичними – для останнього. Для українського 
художнього тексту слова з такою стилістичною маркованістю не притаманні, отже перекладач 
використовує їхні стилістично нейтральні синоніми "вбирати", "струмінь" та "пам’ятна записка". 

People had been coming in all day from the country, but they were assimilated in the town and you did not 
notice them [5: 142]. 

Цілий ранок з навколишніх сіл прибували люди, але місто вбирало їх у себе, й вони не впадали в око 
[6: 92]. 
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He held the bag out there, the wine making a flat, hard trajectory into his mouth <…> [5: 100]. 
Він тримав бурдюк у рівних руках, вино лилося йому в рот рівним пружним струменем <…> [6: 63]. 
His experience in such matters told him that Rosanna was in all probablity carrying about her a 

memorandum of the hiding place <…> [7: 151]. 
Його досвід у таких справах підказав йому, що Розанна, певно, носить при собі пам'ятну записку 

про те місце, куди вона сховала річ <…> [8: 149]. 
При перекладі стилістично однорідних текстів, таких, як науковий, технічний текст або діловий 

документ жанровий контекст сам підказує перекладачеві, який варіант перекладу того чи іншого слова, 
виходячи з його стилістичної маркованості, треба вибрати. Але навіть у деяких із цих видів тексту можна 
зустріти лексичні одиниці, стилістична маркованість яких "не вписується" в загальний жанрово-
стилістичний контекст; у таких же стилістично неоднорідних текстах, як, скажемо, публіцистичному або 
художньому, подібне трапиться скрізь і всюди. У таких випадках виникає певний стилістичний контраст 
між мовними засобами, характерними для жанру або стилю всього тексту та певними його відрізками, 
які суперечать жанрово-стилістичній нормі. Подібний стилістичний контраст є "результатом відбору 
певних можливостей, що існують у мові або являють собою легке відхилення від її норми" [4: 180] і як 
правило, складає важливу частину авторського задуму та зумовлює індивідуальність, неповторність 
особистого стилю автора твору. 

Стилістичний контраст, пов’язаний із протиставленням стилістичної маркованості слова загальному 
стилістичному контексту, може виражати іронічне ставлення автора або певних персонажів до подій або 
суспільства в цілому. Подібний ефект може бути досягнутий через включення надмірно офіційних слів 
до нейтрального контексту, як, наприклад, трапиться зі словом "embargo" у такому реченні: 

One after another, they proved to have nothing to say − and said it <…> at great length, and with a very 
angry sense of the embargo laid on their bedrooms [7: 90]. 

Їх допитали по черзі, і ніхто з них не міг нічого сказати путнього, хоч наговорили вони <…> вельми 
багато й дуже обурювалися, що їм заборонили входити в їхні кімнати [8: 91]. 

Уважний перекладач повинен помітити цей контраст і хоча б частково зберегти його в тексті 
перекладу, адже подібний стилістичний контраст виступає як важлива частина авторського задуму. Він 
може використовуватись для характеристики персонажа, як, наприклад, такі соціально марковані 
лексичні одиниці, як діалектизми, професіоналізми, арго та жаргонізми, що можуть вказувати на 
належність персонажу до певного регіону та соціальної верстви. 

Одним із прошарків лексики, який часто використовується для характеристики персонажів відносно 
їхнього соціального статусу, є просторіччя або так звані колоквіалізми. Через своє протиставлення 
нормованій літературній мові просторіччя виступає в художньому тексті як яскрава стилістична та 
експресивна фігура. Тому адекватна передача просторічних елементів, які крім інших мовних рівнів 
(порушення фонетичної або граматичної норми літературної мови) реалізуються й у лексичному складі 
мови, є одним із важливих складників стилістичної адекватності перекладу. Звичайно, найприродніший 
спосіб передачі колоквіалізмів – українське просторіччя, наприклад: 

We've got to keep Mike from getting so tight [5: 137]. 
Треба стежити, щоб Майкл не впивався [6: 89]. 
What's the matter darling? Do you feel rocky? [5: 56]. 
Що з тобою, любий? Перебрав? [6: 34]. 
Hello gents! [5: 155]. 
Привіт, друзяки [6: 100]. 
Як можна побачити підбираються не стільки поняттєві, скільки функціональні відповідники. Якщо в 

першому прикладі оригінальне слово та його відповідник тотожні як поняттєво, так і стилістично, то в 
інших двох однакова лише соціолокальна маркованість, що відносить усі ці лексичні одиниці до 
просторіччя. Предметний смисл при цьому піддалася певним перетворенням на основі їхніх 
асоціативних фонових сем: у другому прикладі наслідок замінений причиною, а в третьому – замість 
розмовно-просторічного скорочення звернення "gentlemen" використовується аналогічний варіант іншого 
українського звернення "друзі". 

Також можливий переклад просторічного слова загальновживаним словом, особливо якщо цей 
відповідник активно вживається в повсякденно-розмовному спілкуванні. Так, для англійських 
колоквіализмів "chap" i "guy" часто використовується український відповідник "хлопець": 

You chaps are brown [5: 126]. 
А ви, хлопці, засмагли [6: 81]. 
Hello you chaps! [5: 192]. 
Привіт, хлоп'ята! [6: 125]. 
Anybody tell you you were a good guy? [5: 109]. 
Тобі вже хтось казав, що ти чудовий хлопець? [6: 69]. 
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Слово "хлопець" використовується як звертання в неофіційно-дружньому спілкуванні, причому в 
цьому смислі воно вживається не зважаючи на вік людини, до якої звертаються. Це спричинило 
утворення в лексичному тлі цього слова семантичного комплексу, що несе у собі інформацію про такий 
смисл слова при використанні в повсякденному мовленні. Подібний зсув у семантиці спостерігається в 
іншого загальновживаного слова "людина", яке часто використовується в розмовному значенні замість 
особового займенника "я". Отже, як відповідник до англійського колоквіалізму "chap" у подібній ситуації 
також може використовуватись слово "людина": 

Can't you give a chap an ash-tray? [5: 59]. 
Дай-но людині попільничку  [6: 36]. 
I say, can a chap sit down? [5: 37]. 
Послухай, дай людині сісти, га? [6: 21]. 
Проте, інколи перекладач не може підібрати такого відповідника, який міг би бути як поняттєво, так і 

стилістично адекватною заміною оригінального колоквіалізму. У такому випадку перекладач, як 
правило, компенсує просторічну маркованість вихідної лексичної одиниці. Розглянемо декілька 
прикладів. 

Seems some chap had left them to be cleaned [5: 128]. 
Виявляється хтось приніс йому медалі, щоб він їх почистив [6: 82]. 
And the bull-fighter chap hit him in the face again [5: 190]. 
А тореадор знову – лясь його по пиці! [6: 123]. 
He seems like a nice old fellow [5: 95]. 
Приємний дідок [6: 60]. 
У всіх цих реченнях слова "chap" та "fellow" гіперсемантизуються і при перекладі поняттєві 

відповідники цих слів були б зайвими: ті диференційні ознаки, які актуалізуються в цих словах у складі 
словосполучень "some chap", "bull-fighter chap", "old fellow", краще передати у відповідниках 
атрибутивів. Проте, стилістичну маркованість також треба зберегти й перекладач додає аналогічні 
соціолокальні маркери до інших лексичних одиниць перекладу, використовуючи просторічні "хтось" 
замість "дехто", "лясь по пиці" замість "ударив у лице", та "дідок" замість "старий".  

Інколи перекладач може компенсувати відсутність в українських відповідниках стилістичних 
маркерів аналогічним оригінальним за допомогою синтаксичних засобів, притаманних українському 
просторіччю: 

It seems the bull-fighter fellow was sitting on the bed [5: 189]. 
Далі було так: тореадор сидів на ліжку [6: 123]. 
На відміну від просторіччя, англомовний сленг майже не перекладається українським жаргоном. 

Однією з причин для того є те, що український жаргон включає багато вульгаризмів. Інша причина 
полягає в тому, що на відміну від англомовної літератури границі норм української художньої літератури 
донедавна залишались закритими для жаргонізмів, у той час як певна частина англійського сленгу 
нормалізувалась і навіть була опрацьована лексикографією. Як відзначає Е. А. Чернявська, у ХХ сторіччі 
сленг перетворився з жаргону декласованих елементів у компонент загальнонаціональної розмовної 
лексики з переважно побутовою тематикою та пейоративною експресією [9: 20]. Український жаргон 
через відсутність такого внормування залишається дуже динамічним, й певні українські жаргонізми вже 
через п’ять-сім років після публікації перекладу можуть стати незрозумілими читачеві. Отже, 
український жаргон має чіткіше вікове розшарування порівняно з англійським сленгом. Досить 
кумедним був би ефект, якби герої "Фієсти" Е. Гемінгвея почали після перекладу речення "Oh, it was 
swell advice" [5: 36] розмовляти, наприклад, такою мовою "Це кльова порада!". Саме для того, щоб 
уникнути такого ефекту, перекладач і використовує загальновживане слово: Гарна порада, правда? 
[6: 20]. 

Варто пригадати, що англійський сленг відрізняється від колоквіалізмів глибиною своєї 
експресивності (як будь-який жаргон відрізняється від просторіччя), отже компенсація соціолокальних 
маркерів англійського сленгізму експресивно-емоційними маркерами в українському відповіднику 
вдається досить правомірною. Саме це і трапилось при перекладі того самого слова "swell" у наступному 
прикладі: 

Women made such swell friends. Awfully swell [5: 139]. 
Кажуть, жінка такий чудовий приятель. Еге ж, страх який чудовий [6: 89]. 
Проте, інколи перекладачеві вдається підшукати в українській мові відповідник-жаргонізм, що 

завдяки своєї усталеності наближається за своїми властивостями до просторіччя, наприклад: 
I have to shove off <…> [5: 33]. 
Мені пора відчалювати <…> [6: 18]. 
Michael's people have loads of money [5: 65]. 
У Майклових родичів грошей хоч греблю гати [6: 40]. 
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Як показало зіставлення англомовних текстів з їхніми українськими перекладами, саме українське 
просторіччя найчастіше (більше половини виявлених випадків) використовується для передачі при 
перекладі англомовного сленгу: 

He's blind as a tick  [5: 210]. 
Він п'яний як чіп [6: 137]. 
I must have been blind [5: 56]. 
Виходить, я добряче впилася [6: 33]. 
Come on. <…> You're pie-eyed [5: 70]. 
Ходімо. <…> Ти трохи перебрав [6: 43]. 
You're cock-eyed [5: 116]. 
В тебе вже посоловіли очі  [6: 74]. 
Some day somebody will push your face in [5: 46]. 
Ти діждешся, що тобі хтось затопить у пику  [6: 27]. 
Причому, якщо перекладач не може підібрати просторічного слова замість англомовного сленгізму, 

він часто компенсує це використанням просторіччя в іншому місці в реченні: 
Cut it out about me [5: 47]. 
Годі базікати про мене [6: 27]. 
It's all rot to talk about it <…> [5: 135]. 
Тільки навіщо все це пережовувати? [6: 87]. 
Отже, при перекладі бажано підібрати такі відповідники в цільовій мові, котрі не тільки описують те 

саме поняття, що й слово в мові оригіналу, але й мають подібний до оригінального слова набір 
стилістичних маркерів. 

Звичайно, не завжди можливо передати стилістичний контраст між словом або словами, стилістична 
маркованість яких протиставляється загальному жанрово-стилістичному контекстові, й самим цим 
текстом. Причиною тому є соціокультурні розбіжності між вихідною й цільовою мовами, які 
зумовлюють відсутність у мові перекладу стилістичних відповідників до певних слів оригіналу. А у 
випадку таких культурно-специфічних лексичних одиниць як діалектизми повна семантична тотожність 
між словом оригіналу і його відповідником у перекладі (на фоновому рівні) взагалі небажана й погрожує 
порушенням національної самобутності оригіналу: важко уявити собі щоб англійський докер із 
лондонського Іст-Енду почав після перекладу на українську розмовляти гуцульською говіркою. Крім 
того, слід ураховувати розбіжність норм вихідної й цільової мов, адже "відповідність мови нормі є 
передумовою загального поняття повноцінності перекладу як у тому випадку, коли оригінал не містить 
порушень норми й відхилення від неї, так і в тому випадку коли вони в ньому є..." [4: 181]. Передачі при 
перекладі підлягає не сам діалектизм, а той стилістичний контраст, який утворюється між його фоновою 
семантикою і загальним стилістичним контекстом художнього твору. Т. Р. Левицька та А. 
М. Фитерман свого часу справедливо пропонували "удаватися до таких відступів від норм 
літературної мови, що не мають яскраво вираженого місцевого і національного забарвлення" [10: 103]. 
Тому виходом із положення може бути зміна стилістичної маркованості заради збереження 
стилістичного контрасту з урахуванням того, що територіально-діалектні форми за умов їх зв’язку з 
соціальною характеристикою їх носіїв пропонується відтворювати не територіально-особливостями, а 
соціально-діалектними [11: 128]. Наприклад, замість англійського або американського діалектизму може 
використовуватись українське просторіччя: 

That white boy musta ruptured himself swinging at me [5: 68]. 
Той білий хлопець, видно, домахався кулаками до того, що надірвався [6: 69]. 
Слово "musta" – афроамериканський варіант "must have" – компенсується в тексті перекладу 

просторічним "видно" у значенні "певно". Стилістичний ефект підсилюється використанням іншого 
просторічного слова в українському перекладі – "домахався". 

Таким чином, фонова семантика як слова в оригіналі, так і його відповідника в тексті перекладу, 
відіграє важливу роль при створенні стилістично адекватного оригіналові тексту перекладу. При виборі 
відповідника до оригінального слова необхідно враховувати набір його стилістичних маркерів. З одного 
боку, стилістична маркованість перекладацького відповідника не повинна суперечити загальній жанрово-
стилістичній спрямованості тексту оригіналу. З іншого боку, якщо автор художнього тексту 
протиставляє певну лексичну одиницю загальному стилістичному контекстові через контраст між її 
стилістичною маркованістю та набором стилістичних маркерів більшості інших лексичних одиниць 
тексту, перекладач має хоча б частково зберегти цей контраст, щоб підібрати до вихідного слова 
відповідник адекватний не тільки поняттєво, а й функціонально.  
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Усков Д. Ю. Стилистические особенности реализации фоновых сем и их учет в переводе. 

Фоновая семантика как слова в оригинале, так и его соответствия в переводе, играет важную роль при 
создании стилистично адекватного оригиналу текста перевода. При выборе соответствия 

оригинальному слову необходимо учитывать набор его стилистических маркеров. Стилистическая 
маркированность соответствия не должна противоречить жанрово-стилистической направленности 

оригинала, но если автор противопоставляет лексическую единицу общему стилистическому 
контексту, переводчик должен сохранить этот контраст. 

Uskov D. Yu. Stylistic Peculiarities of Background Semes Actualization, and Their Influence on Translation. 

The semantic background of both original word and its equivalent is important for creating the target text that is 
stylistically adequate to the original one. While choosing the equivalent it’s important to take account of the 

stylistic markers of the latter. The stylistic markers of the equivalent shouldn’t run counter the general stylistic 
bias of the source text, though if the author puts a lexical unit in contrast to the style of the text, translator 

should at least partially preserve this contrast. 
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ЗВ'ЯЗОК ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В ОПОВІДАННІ Є. ЯРОШИНСЬКОЇ "ГІСТЬ" 

Дану статтю присвячено дослідженню взаємозв’язку між категоріями художнього простору та часу в 
зображеному світі художнього твору та виявленню їх зв’язку в оповіданні Є. Ярошинської "Гість". 

Встановлено взаємозв’язок даних понять з урахуванням внутрішньої точки зору, категорії сюжету та 
насиченості обох явищ подіями. 

Літературний твір відтворює реальний світ: природу, речі, події, людей у їх зовнішньому та 
внутрішньому бутті. І у цій сфері природними формами існування матеріального та ідеального є час та 
простір. Якщо художній світ у творі є умовним, оскільки він є образом дійсності, то час і простір у ньому 
також є умовними. У літературі образи можуть миттєво переходити з одного простору та часу в інші. 
Автор може зображувати події, що одночасно відбуваються в різних місцях або в різний час.  

Художня література є специфічною у використанні таких понять як час та простір. Проблема 
художнього простору та часу є однією з найсуттєвіших. З розвитком літературної свідомості форми 
засвоєння часу та простору змінювалися, уособлюючи суттєвий момент художньої образності, і, таким 
чином, склали на сьогодні одне з важливих теоретичних питань про взаємодію часу і простору в 
художній літературі. Перш за все, дослідження художнього простору і часу надає змогу побачити 
внутрішню єдність світу, що зображується автором, виявити ряд головних, стійких образів та мотивів 
його творчості. Мета нашої розвідки полягає у виявленні взаємозв’язку між категоріями художнього 
простору і часу та дослідженню їх зв’язку у творі Є. Ярошинської "Гість". Її актуальність зумовлена 
потребою перегляду аспектів творчості письменниці, художній доробок якої являє собою цінний 
матеріал для характеристики проблеми людини і світу, з точки зору просторово-часових категорій.  

Найцінніший внесок у вивчення художнього простору і часу зробили такі видатні літературознавці як 
А. А. Потебня, М. М. Бахтін, Ю. М. Лотман, Д. С. Ліхачов. Так, А. А. Потебня визначає місце 
художнього простору і часу в структурі твору – вони є елементами внутрішньої форми, тобто 
формально-змістовими категоріями. У літературі статичні просторові об’єкти розкладаються на окремі 
елементи та перетворюються на часову послідовність подій. Це здійснюється за допомогою оповіді. 

М. М. Бахтін вводить у літературознавство термін "хронотоп". Хронотоп – це суттєвий взаємозв’язок 
часових та просторових відносин, що відображаються у літературі [1: 9]. Він визначає художню єдність 
літературного твору відносно реальної дійсності. Просторово-часові визначення в літературі завжди 
емоційно-ціннісно забарвлені. Бахтін, як і Потебня, вважає хронотоп формально-змістовою категорією, 
оскільки на його думку хронотоп відіграє важливу роль у створенні сюжету. Він підкреслює, що 
художньо-смислові, а особливо змістові моменти не піддаються просторово-часовим визначенням, але 
разом з тим "будь-який вступ у сферу смислів здійснюється лише крізь ворота хронотопів" [2: 80]. 
Виділення Бахтіним хронотопу автора і читача та хронотопу зображеного світу дає йому можливість 
розмежувати внутрішню та зовнішню точки зору на зображений світ. Хронотоп автора і читача є єдиним 
реальним та незавершеним історичним світом. Для них хронотоп зображеного світу постає як певне 
обмежене в часі та просторі ціле.  

Ю. М. Лотман більшу увагу приділяє художньому простору. Такий простір він називає особливою 
"мовою" для вираження непросторових, тобто часових, соціальних, етичних відносин. Певні положення 
Лотмана збігаються з ідеями Бахтіна. Наприклад, обидва вчені тлумачать образ дороги як матеріалізацію 
часу в просторі. Але в результаті такого тлумачення вони отримують різні висновки: Бахтін розглядає в 
якості провідного у хронотопі час, Лотман – простір. 

Д. С. Ліхачов відокремлює поняття "художній час" та "художній простір". Він відмежовує художній 
час від граматичного часу та від концепції часу певного письменника. Також Ліхачов виділяє різні типи 
часу в літературному творі: сюжетний, тобто час подій, що зображуються, оповідний, авторський, 
виконавчий. Це дає йому змогу сформулювати проблему сприйняття сюжетного часу як швидкого чи 
повільного в залежності від його насиченості подіями, а також проблему зупинки часу у творі при описі 
статичних об’єктів.  

Таким чином, виникають різні погляди на проблему головного поняття у хронотопі. Потебня і Бахтін 
вважають головним поняттям час, Лотман – простір. Лессінг стверджував, що в центрі словесного твору 
знаходяться дії, тобто процеси, що відбуваються у часі. Детальні описи нерухомих предметів, 
розташованих у просторі, він вважав обтяжливими та несприятливими для твору. Потебня, спираючись 
на Лессінга, обґрунтовує свою точку зору тим, що простір у літературному творі може бути виражено 
лише через час, тобто через розкладання просторових об’єктів на елементи та перетворення їх на часову 
послідовність сприйнять.  У цьому випадку йдеться про розгляд твору з боку зовнішньої точки зору, 



Н. В. Школяр. Зв'язок художнього часу та простору в оповіданні Є. Ярошинської "Гість" 

 149 

тобто автором і читачем. Автор, оповідач та читач сприймають зображений світ лише через оповідь, а 
оповідь перетворює одночасні ознаки в послідовні.  

Лотман стверджує, що увага до проблеми художнього простору є наслідком уявлень про художній 
твір як про певним чином відмежований простір, який відображує у своїй конечності безкінечний об’єкт 
– зовнішній відносно твору світ. Людині притаманний особливий характер зорового сприйняття світу, 
результатом чого є те, що денотатами словесних знаків для неї у більшості випадків стають певні 
просторові, зорові об’єкти. Це й призводить до певного сприйняття словесних моделей. Структура 
простору тексту стає моделлю структури простору всесвіту, а внутрішня синтагматика елементів 
всередині тексту – мовою просторового моделювання [3]. Однак, не лише у цьому полягає питання. 
Простір – це сукупність однорідних об’єктів (явищ, станів, функцій, фігур тощо), між якими існують 
відносини, подібні до звичайних просторових відносин (безперервність, відстань тощо). При цьому при 
розгляді певної сукупності об’єктів в якості простору зазначаються лише ті властивості цих об’єктів, які 
визначаються цими взятими до уваги просторово-подібними відносинами. Звідси витікає можливість 
просторового моделювання понять, які самі по собі не мають просторової природи. 

Однак, можна стверджувати, що ці два поняття є рівнозначними, або, що значущість одного з них 
буде індивідуальною для кожного письменника. М. М. Бахтін, який обґрунтував можливість існування 
внутрішньої точки зору на зображений світ, дає змогу зрозуміти, що розглядаючи художній світ 
зсередини значно складніше виділити головну роль у хронотопі того чи іншого поняття, оскільки 
сприйняття героєм його світу відбувається як у просторі, так і в часі. Часовий характер такого 
сприйняття не фіксується героєм і не виражається словесно. Орієнтація героя у світі має пізнавально-
етичний, а не естетичний характер. Тому можна сказати, що сам для себе герой не має необхідності 
усвідомлювати і словесно виражати послідовність свого сприйняття, руху свого погляду та думки. Саме 
тому при погляді зсередини значно важче обґрунтувати головну роль у хронотопі часового чи 
просторового поняття.  

Саме поняття хронотопу, введене Бахтіним у літературознавство, має "метафоричне" значення – 
неподільність простору та часу (час виступає четвертим виміром простору). Це означає, що відбувається 
злиття часу та простору, яке характеризується ущільненням часу, його переходом у категорію художньо 
зрілого та інтенсифікацією простору, його втягненням у рух часу, сюжету, історії. Характерним є також 
те, що прикмети часу розкриваються у просторі, а простір усвідомлюється та вимірюється часом. Це 
злиття і характеризує хронотоп. 

З точки зору категорії сюжету також можна зазначити, що поняття простору і часу є 
взаємопов’язаними та рівноправними, оскільки сюжет розуміється як розвиток дії, хід подій, які 
відбуваються в умовах простору – часу. Сюжет як авторський виклад фабули, що утворює смисл, являє 
собою послідовність епізодів – ділянок тексту, які характеризуються потрійною єдністю: а) місця, б) часу 
та в) дії [4: 289]. Перехід від одного епізоду до іншого відбувається внаслідок розриву в часі, перенесенні 
у просторі або зміною у складі персонажів. Категорії простору та часу визначають хід подій, саме в них 
персонажі переміщаються всередині створеного автором світу, тому вони є надзвичайно важливими для 
сюжету.  

Внутрішній світ художнього твору існує не сам по собі і не для самого себе, це – результат вірного 
відображення та активного перетворення дійсності. Він залежить від реальності, відображує світ 
дійсності. У своєму творі автор створює певний простір, у якому відбувається дія. Цей простір може бути 
великим, наприклад, охоплювати декілька країн, або малим, наприклад, звужуватися до меж однієї 
кімнати. Час, у якому відбувається дія твору, також створюється автором твору. Час у творі може йти 
швидко чи повільно, може перериватися або йти невпинно, інтенсивно наповнюватися подіями чи бути 
не дуже багатим на події. Подіями насичуються як художній час, так і простір. У насиченості подіями 
цих двох понять також можна спостерігати їх взаємозв’язок – підвищена насиченість художнього 
простору комбінується, як правило, з нижчою інтенсивністю художнього часу, і навпаки: нижча 
наповненість простору – з посиленою насиченістю часу. 

Просторово-часовий зв'язок всередині літературних творів здатний надавати їм філософічний 
характер, зображувати образ буття як цілого, показувати картину світу – навіть якщо герої та оповідачі 
не є схильними до філософствування. 

Як і в більшості коротких оповідань Є. Ярошинської, час та простір в оповіданні "Гість" є дуже 
обмеженими, невеликими. Це може бути пов’язано з певними факторами, які є суттєвими для створення 
художнього простору та часу. Для оповідання таким фактором є його об’єм, оскільки створюючи 
невеликий за обсягом твір, автор є обмеженим у виборі матеріалу та у створенні просторових та часових 
відносин.  

Події, зображені в оповіданні, відбуваються протягом трьох неповних діб у будинку з "лише двома 
покоями та кухнею" в містечку, назва якого невідома. Крім фізичних кордонів простір художнього твору 
повинен володіти ще й "географічними" параметрами, тобто повинен бути реальним чи уявним. З 
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абстрактним чи конкретним простором зазвичай пов’язані відповідні властивості художнього часу.  
Незважаючи на те, що в даному оповіданні зазначається конкретне місце, де відбуваються події, а також 
подаються циклічні часові координати (ніч, ранок, вечір), насправді простір та час тут є набагато 
ширшими – уява читача може перенести персонажів будь-куди.  З погляду внутрішньої точки зору і час, і 
простір тут є конкретними. Із зовнішньої точки зору такий дім  може бути у будь-якому містечку, події 
могли б відбутися в будь-який час того періоду. Отже, тут можна побачити те мале, в якому 
відображується велике. Малим є обмежений простір та час, в яких відбуваються події, а великим – устрій 
життя небагатих містечкових мешканців, що характеризується одноманітністю, відсутністю у ньому 
будь-чого цікавого.  

Зв'язок між простором та часом є очевидним і з внутрішньої точки зору – персонажі сприймають 
простір і час, в яких вони самі перебувають, у певному взаємозв’язку – з ранком, обіднім часом, вечором 
пов’язано дім, з денним часом – роботу, тобто перебування у іншому просторі. Майбутній час вони 
також пов'язують  з іншим просторовим відношенням ("все складала гроші до купки, аби, як підуть на 
пенсію, могли собі купити хоч яку-таку маленьку хатинку на селі" [5: 199]. 

У творі спостерігається протиставлення свого простору, пов’язаного із часом, з чужим простором. 
Таке протиставлення здійснює психоемоційний вплив на свідомість персонажів. Їм навіть здається, що 
їхній простір перемінило кількагодинне перебування у ньому гостя з великого міста – "Чи не перемінили 
його оповідання їх поєдинчого помешкання?" [5: 200]. Час, проведений з гостем, здається їм 
найприємнішим з усього їхнього життя. Можна стверджувати, що тут відбувається проникнення одних 
просторово-часових відносин в інші, абстрактного простору в конкретний для певних персонажів 
простір. Чужим простором для них є простір великого міста, столиці, яку для них уособлює їхній гість. 
На думку героїв твору, він був щасливим проживаючи в межах чужого для них простору, оскільки його 
життя було сповнене подій. У результаті цього протиставлення їхнє життя видається їм невеселим, 
нудним, повним лише неприємностей. Власний простір, який зовсім не змінюється з плином часу, стає 
нестерпним для них.  

З точки зору наповнення простору та часу подіями спостерігаємо наступне: подіями для персонажів є 
буденні явища, що можуть відбуватися у будь-чиєму реальному житті. Ці події утворюють своєрідну 
раму твору. Оповідання починається з розповіді про події, які є звичайними для героїв: "Вона оповідала 
йому, кілько кури знесли яєць, що м'ясо подорожіло знов, що ярина страх недобра, дальше про свою 
гризоту, що білизна не хоче схнути, хоч висить уже третій день на шнурі. Він слухав її з привичною 
увагою." [5: 198]. Уже з самого початку читач може уявити повну картину подій, які відбуваються у 
загальному просторі та часі персонажів. Наприкінці твору бачимо зображення схожих подій: "Вона 
почала оповідати, кілько яєць нанесли кури, що білизна висхла вже, що сьогодні вона не купувала 
молока, бо лишилось їй ще від учора." [5: 201]. Але сприйняття цієї оповіді її слухачем уже інше: "Він 
подивився на неї якось здивовано, і вона замовкла." [5: 201]. Внаслідок втручання у простір персонажів 
чужого простору відбувається зміна у його сприйнятті героями. Їхній час та простір вже не здаються їм 
сповненими важливих подій. Події, що відбуваються в їхньому житті, тепер здаються їм дрібними, 
неважливими. Однак, втручання чужих просторово-часових відносин допомагає персонажам розширити 
свої просторово-часові межі – якщо на початку оповідання вечірній час для героїв був пов'язаний лише з 
домом, то в кінці виникає новий зв'язок, вечір пов’язується з вулицею, – персонажі йдуть на "прохід". 

Як бачимо, існують різні погляди на проблему художнього простору і часу, їх взаємозв’язок та 
первинність відносно один одного. Беззаперечною є важливість обох понять для створення зображеного 
світу твору. Створюючи художній світ автор твору підбирає матеріал, який допомагає йому відтворити 
дійсність. При відборі матеріалу письменник бере до уваги певні фактори, які є суттєвими для створення 
художнього простору та часу. Світ художнього твору сприймається в тому числі і завдяки взаємозв’язку 
цих двох понять.  
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Школяр Н. В. Связь художественного времени и пространства в рассказе Е. Ярошинской "Гость". 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи между категориями художественного пространства и 
времени в изображённом мире художественного произведения, а также выявлению их связи в рассказе 
Е. Ярошинской "Гость". Установлена взаимосвязь данных понятий с учётом внутренней точки зрения, 

категории сюжета и наполненности обоих явлений действиями. 

Shkolyar N. V. Relations of Artistic Time and Space in Y. Yaroshynska’s Short Story "A Guest". 

The article is dedicated to the research of interrelations between the categories of artistic space and time in the 
depicted world of a literary work and to finding out their relations in Y. Yaroshynska’s short story "A Guest". 

Interrelations of these categories are shown from the inner point of view and from the point of view of the 
category of the plot and the degree of filling of both phenomena with actions. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИГУКІВ 
В ЕМОЦІЙНІЙ СПОНТАННІЙ КОМУНІКАЦІЇ  

(НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ) 

У статті йдеться про поняття гендеру,об’єктивується відмінність жіночого та чоловічого мовлення 
та розглядається реалізація вигуків у ньому. Основний акцент зроблено на розгляді впливу гендерного 
фактору на емоційну спонтанну комунікацію, особлива  увага приділяється гендерним особливостям 
реалізації вигуків в англомовних художніх  фільмах. У статті ми розглядаємо гендерні особливості 
вербалізації емоцій у спонтанній комунікації за допомогою вигуків, які є найбільш яскравим засобом їх 

маніфестації. 

На зламі тисячоліть у лінгвістиці став помітним антропоцентричний напрям у дослідженнях, що 
полягає в розгляді мовних і комунікативних фактів у нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, 
пізнанням, культурою, світоглядом як окремого індивідуума, так і мовного колективу, до якого він 
належить. Прийнятий у лінгвістиці антропоцентричний підхід до мови акцентує увагу на всіх параметрах 
людської особистості, що відбиваються в мові – основному засобі творення  ідентичності. Гендер, що 
трактується як культурно обумовлений і соціально відтворений феномен, є одним із таких параметрів. У 
сучасному мовознавстві можна яскраво помітити реалізацію гендеру в мовленні, тобто прояву статі в 
мовній поведінці, та перевагу у використанні мовних засобів чоловіками та жінками [1]. Отже, 
актуальність даної статті визначається потребою здійснення системного дослідження особливостей 
мовлення чоловіків і жінок в емоційно навантаженій комунікації та його  реалізацію за допомогою 
мовних засобів, а саме – вигуків.   

Метою статті є дослідження гендерних особливостей реалізації вигуків у спонтанній комунікації (на 
матеріалі художніх англомовних фільмів). 

Призначення  терміну "гендер" (від англ. gender – сімейна, родова традиція, зв'язок поколінь) полягає 
в розмежуванні соціокультурних (gender)  та суто біологічних (sex) характеристик чоловіка та жінки як 
членів певної етнокультурної спільноти [2].  Відмінність між жіночим і чоловічим світоглядами значно 
впливає на комунікацію, яку неможливо розглядати у відриві від мови, тому що через мову та інші 
супутні знакові системи виражається світогляд, а, отже, і гендерні особливості [3].  

 Поняття "гендер" (соціокультурний відповідник статі) пов’язує між собою такі галузі науки як 
психологія, соціологія, лінгвістика. Саме таке сплетіння різних сфер вивчення цього поняття приваблює 
науковців [4: 242]. Гендер конструюється через певну систему соціалізації, розподілу праці, прийняті в 
суспільстві культурні норми, ролі та стереотипи. Гендер – інструмент для розуміння соціальних процесів 
[5: 374-380]. 

Гендерні дослідження – досить нові напрями гуманітарної науки, які сьогодні знаходяться в процесі 
становлення. За словами А. В. Вандишевої, гендерна лінгвістика та гендерні відносини в мовному просторі 
є  одним із найбільш перспективних напрямів [6: 180]. Живе мовлення безпосередньо пов'язане із 
спілкуванням. З огляду на  класичну та сучасну теорію комунікації, слід зазначити що, по-перше, 
комунікація –  засіб, за допомогою якого ми все дізнаємось, а,        по-друге, вона завжди має ціннісне 
навантаження, яке  відображає світогляд учасників спілкування. Лорі Арлісс стверджує, що спілкування 
вважається одночасно і процесом, протягом якого ми вчимося бути чоловіком чи жінкою, і результатом 
наших спроб відповідати своїй статі. Відмінність між жіночим і чоловічим світоглядами значно впливає на 
комунікацію, яку неможливо розглядати у відриві від мови, тому що через мову та інші супутні знакові 
системи виражається світогляд, а, отже, і гендерні особливості [3]. 

Безумовно, гендерні розбіжності в мовленні не можна назвати універсальними, оскільки використання 
тих чи інших мовних засобів обумовлене не лише статтю, але й культурним рівнем мовця, його соціальним 
та професійним статусом (мовленнєва поведінка будь-якої особи вдома, на роботі, в знайомій або не 
знайомій ситуації різна), комунікативною ситуацією (різна поведінка однієї людини в різноманітних 
комунікативних ситуаціях отримала назву переключення коду) [7]. Вивчення різних культур 
продемонструвало помилковість у поясненні поведінки чоловіків та жінок лише як біологічної статі, адже 
риси її поведінки, які проявляють чоловік та жінка в одній культурі можна визначити як нежіночні  та 
відповідно  не мужні в іншій культурі [2: 141]. Все ж таки науковці  визначають  різницю в мовленні 
чоловіка та жінки в певних комунікативних ситуаціях. Наприклад, О. А. Земська, М. В. Китайгородська та 
Н. Н. Розанова відмічають, що жінкам притаманна  тенденція до гіперболізації експресії (особливо 
характерна при вираженні оцінних значень), висока концентрація емоційних висловлювань [8]. Жінки 
більш ніж чоловіки зосереджені на своєму внутрішньому світі, звідси й більше вигуків, які описують 
почуття, емоції, які характеризують емоційно-психологічний стан жінки [9]. Наприклад:  
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-Wow. I am impressed that you even remember that. 
- So do you guys feel like you were the same as you were back then? (f) 
- Well, I know I’m exactly the same [10]. 
Чоловікам у ході бесіди чи діалогу притаманна вибірковість, оскільки вони намагаються вплинути на 

слухача цим самим  викликати в нього зацікавленість у розмові:  
- Well, you know, that’s how my people like to handle their business. While your guys are out partying, mine 

are running routes. Try to make a difference [11]. 
Дослідження мови в галузі гендерної лінгвістики показують, що мова та мовлення чоловіків 

характеризується агресивністю, стислістю і демонструють почуття переваги. Мова і мовлення жінок 
відрізняється м'якістю, поступливістю і емоційністю. Жіноча мова реалізується через конкретні 
лінгвістичні засоби, наприклад такі  вигуки як oh, well, ah у порівнянні з чоловічою мовою, яка насичена 
стверджувальними висловлюваннями. Наприклад: 

- I’ll bring the car around front and you wrap them up to go? 
- Oh, no, no. We take care of everything (f) [11]; 
- Yeah, well, it was really amazing for us. In high school we used to sneak out and come here all the time (m) 

[10]; 
У статті ми розглядаємо гендерні особливості вербалізації емоцій у спонтанній комунікації за 

допомогою вигуків, які є найбільш яскравим засобом їх маніфестації. Був проведений аналіз 
використання емотивних вигуків y спонтанній комунікації за допомогою суцільної вибірки. Слід 
підкреслити, що будь-які особливості використання вигуків для вираження емоцій мовної особистості не 
можна розглядати як абсолютні маркери чоловічого або жіночого мовлення. Отримані дані лише 
підтверджують існування чоловічих та жіночих пріоритетів у використанні тих чи інших одиниць 
лексичного рівня (Горошко 1999; Кирилина 1998, 1999; Табурова 1999; Потапов 2002; Анищенко 2003; 
Борисова 2003 та ін.).  

Можна констатувати існування гендерних преференцій у використанні емотивних вигуків y спонтанній 
комунікації. Далі представлені вигуки, які зустрічаються лише у мовленні чоловіків ay-i-ay, damn, em, ha-
ha, hut, hush, pa-pa-pa та відповідно  лише у мовленні жінок: ah…em,  ay-ay-ay, ha, heh-heh,  ho, tsk, yay, yep, 
yup. Як видно з попередніх прикладів, y мовленні чоловіків переважали індивідуальні вигуки:  ay-i-ay, 
damn, em – по 1-му випадку, ha-ha (2 випадки), hut, hush, pa-pa-pa – також по одному випадку вживання, а у 
жінок поодинокі випадки вживання всіх наведених вище вигуків. 

Використання таких одиниць в мовленні не ускладнює акта комунікації, а надає висловлюванню 
яскравості та виразності. Наприклад:  

− Imagine what he would have looked like if I had two.  
− That’s a good icebreaker. 
− Whoa! Ho! 
− There’s the sexiest second  grade teacher [12]. 

При вивченні відмінностей чоловічих і жіночих преференцій у використанні емотивних вигуків ми 
звертали  увагу на частоту використання вигуків чоловіками та жінками. Кількісний підрахунок показує, 
що в розглянутих нами англомовних фільмах, для вираження емоцій чоловіки вживали вигуки 736 разів, 
а жінки 454 рази. 

Процентне співвідношення вживання вигуків обома статями наведено у діаграмі на Рис. 1.  

 
Рис. 1. Частота вживання вигуків. 
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Відмінності в кількісному використанні вигуків чоловіками та жінками представлено на  Рис. 2. 

 
Рис. 2.  Вживання вигуків за статями. 

 

Відмінності в якісному використанні кожного з емотивних вигуків у мовленні чоловіків та жінок 
свідчить про те, що  чоловіки та жінки частіше використовували вигук oh:  чоловіки – 198 випадків та 
181 випадок вживання спостерігається у жінок. Гендерна варіативність вживання   емоційних вигуків 
продемонстрована на Рис. 3. 

Такі  вигуки  як: aah (4 випадки), ah (10 випадків), aah (4 випадки), ahhh (1 випадок), mmm (1 
випадок), nah (1 випадок), ooh (5 випадків), shh (1 випадок), uh-oh (2 випадки) частіше можна зустріти в 
мовленні жінок. Наприклад: 

− Well, I’m the only man you ever had (m) 
− Oh, I  dated Timmy Harrison for four months before I met you (f) 
− Isn’t he a woman now? Aah! (f) [13]  

Слід відзначити, що гендерна диференціація емоційної сфери проявляється як на якісному рівні   (в 
переважній реалізації певних емоцій), так і формально, а саме за допомогою вигуків. Якщо жінки 
використовують ті чи інші вигуки для вираження своїх почуттів, то чоловіки – навпаки для виклику цих 
почуттів [9]. Наприклад:  

1.       I’m sorry, luv. Ahhh. 
- I’m sorry, I said the wrong thing to your mother. 
- God, I still get nervous around her (f) [13]. 
 
2. It’s cool that your dad is so into being a grandparent (m) 
- Yeah, I guess so. It kinda freaks my mom out (f) [12]. 
Загальна кількість вживання вигуків чоловіками та жінками показана у Табл. 1. 

Таблиця 1. 

№ Вигук Чол. Жін. Чол та жін 
(одночасно) Разом 

1 Oh 198 181 4 383 
2 Ооh 4 5 0 9 
3 Ohh 0 1 0 1 
4 Hoh 0 1 0 1 
5 Uh-oh 1 2 0 3 
6 Oooh 0 0 1 1 
7 Oops 1 0 0 1 
8 Yeah 153 79 0 232 
9 Well 109 66 0 175 
10 Hey 97 20 1 118 
11 Uh 45 10 0 55 
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№ Вигук Чол. Жін. Чол та жін 
(одночасно) Разом 

12 Huh 9 4 0 13 
13 Uh-huh 7 4 0 11 
14 Mmm 6 4 0 10 
15 Mmm-hmm 11 7 0 18 
16 Hmm 15 6 0 21 
17 Mm 9 7 0 16 
18 Mm-mm 0 1 0 1 
19 Ah 4 10 1 15 
20 Aah 1 4 0 5 
21 Hah 2 0 0 2 
22 Ahhh 0 1 0 1 
23 Aha 1 0 0 1 
24 Nah 0 1 0 1 
25 Ow 3 3 0 6 
26 Wow 19 13 0 32 
27 Aww 1 2 0 3 
28 Um 13 2 0 15 
29 Whoa 8 3 0 11 
30 Whoo 1 0 0 1 
31 Whoops 2 0 0 2 
32 Ho 0 1 0 1 
33 Ha 0 1 0 1 
34 Ha-ha 2 0 0 2 
35 Heh 3 5 0 8 
36 Heh-heh 0 1 0 1 
37 Hut 1 0 0 1 
38 Shh 2 3 0 5 
39 Yo 2 0 0 2 
40 Yay 0 1 2 3 
41 Yup 0 1 0 1 
42 Yep 0 1 0 1 
43 Hush 2 0 0 2 
44 Tsk 0 1 0 1 
45 Ay-ay-ay 0 1 0 1 
46 Ay-i-ay 1 0 0 1 
47 Em 1 0 0 1 
48 Pa, pa, pa 1 0 0 1 
49 Ahem 0 1 0 1 
50 Damn 1 0 0 1 

Разом 736 454 9 1199 

Cпіввідношення 61,4% 37,9% 0,8% 100,0% 
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Підсумовуючи, слід зазначити, що гендерний фактор впливає на вибір тих чи інших вигуків. Ми 
проаналізували ряд прикладів на матеріалі художніх англомовних фільмів, які наочно демонструють, що 
частотність вживання вигуків у чоловіків вища, ніж у жінок. У статті представлено випадки вживання 
індивідуальних вигуків та визначено, що  вигук oh  є одним з найчастотніших вигуків вживання як серед 
чоловіків так і серед жінок. Також слід підкреслити той факт, що вигуки yeah, well, hey теж досить часто 
зустрічаються у спонтанній комунікації обох статей. Так, на них припадає близько 76%  від загальної 
кількості всіх вигуків, які є в досліджуваних матеріалах. Перспективою подальшого дослідження є 
вивчення окремих вигуків у непідготовленому мовленні. 

 

 
 

Рис. 3. Вживання вигуків. 
 

 
Рис. 3. Вживання вигуків (продовження). 
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Бабчук Ю. Й. Гендерные особенности реализации междометий в эмоциональной 
спонтанной коммуникации (на материале художественных англоязычных фильмов). 

В статье говорится о понятии гендера, обьектиируется отличие женской и мужской речи и 
рассматривается реализация междометий в ней. Основний акцент сделан на рассмотрении влияния 
гендерного фактора на эмоциональную спонтанную коммуникацию, особое внимание уделяется 

гендерным особенностям реализации междометий в англоязычных художественных фильмах. В статье 
мы рассматриваем гендерные особенности вербализации эмоций в спонтанной коммуникации 

посредством междометий, наиболее ярким средством их манифестации. 

Babchuk Yu. Yo. Gender Сharacterictics of Interjections in an Emotional Spontaneous Communication 
(based on English-language feature films). 

The article describes the concept of gender difference,  male and female’s speech and considered in the 
implementation of interjections. The main emphasis is on considering the influence of gender factor on 

spontaneous emotional communication, emphasis on gender issues in the implementation of exclamations in 
English films.  In this paper we consider the gender characteristics of emotions in verbal communication with 

spontaneous interjections, which are the most vivid manifestation of their vehicle. 
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ТОПОНІМ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ В СЕРІЇ РОМАНІВ ЕРІН ХАНТЕР "ВОЇНИ": 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Стаття присвячена  розкриттю концепції віртуального простору серії романів Ерін Хантер 
"Воїни", дається обґрунтування поняття "віртуальний простір". Топоніми серії роману "Воїни" – це імена 
з просторовою семантикою, які можуть бути виокремленими та охарактеризованими за допомогою 
синтаксичної та семантичної класифікації. На зміст та вибір топонімів "Воїнів" великий вплив мають 

прагматичні фактори: географічні умови, історичні події,  світосприйняття героїв роману. 

Кейт Кері, Черіт Болдрі та Вікторія Холмс під спільним псевдонімом Ерін Хантер, створили цілісний 
світ зі своїми законами та традиціями, своєю міфологією та системою світосприйняття. Фентезійні 
романи про котів-воїнів визнані одними з найбільш значних творінь Ерін Хантер і становлять собою 
оригінальне явище у світовій літературі XXI століття. Їх оніми вражають особливою  поетичністю. Вони 
займають провідну позицію у вербальному втіленні художньої концепції твору, у втіленні індивідуально-
естетичних завдань. Разом з тим оніми грають важливу роль у розкритті головної теми твору, 
виступають у якості ключових слів у композиції тексту. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що літературні власні імена являють собою 
надзвичайно цікавий об’єкт дослідження. Твір Ерін Хантер у цьому плані є джерелом багатим на всі 
розряди онімічної лексики: зоонімами, топонімам, антропонімами, космонімами, фітонімами, 
етнонімами і т. д. Поетоніми вивчаються в різних аспектах як лінгвістами, так і літературознавцями. 
Зокрема, стилістичні функції онімів у художній літературі досліджували Н. В. Васильєва, 
Ю. А. Карпенко, Д. Лампінг, В. А. Ніконов, Н. К. Фролов, співвідношення ономастикону поетичного та 
реального, системність поетичної ономастики та її ролі в художньому тексті – С. І. Зінін, 
В. Н. Михайлов, Г. А. Силаєва, О. І. Фонякова, поетику власних імен – Л. І. Андрієва, В. М. Калінкін, Е. 
Б. Магазаник, В. А. Кухаренко, А. А. Фомін, Л. М Щетинін, процеси номінації – М. В. Голомідова, М. Е. 
Рут, А. В. Суперанська, Н. К. Фролов та інші. Проте, незважаючи на помітні успіхи, в сучасній оно-
мастиці й досі існують проблемні аспекти, які вимагають подальших ономастичних студій. Так, 
ономастикон різних літератур та літературних жанрів досліджено нерівномірно, фрагментарно. Це 
насамперед стосується дитячої фентезійної літератури, яка досі не була достатньо проаналізована в 
цілому й у творчості окремих авторів, зокрема видатного письменника Ерін Хантер. 

Картина реального світу є "суб’єктивним образом об’єктивного світу" [1: 146]. Ерін Хантер створила 
віртуальний світ, образ якого експліцирує концептуальні настанови, цілі та мотиви його творця, його 
суб’єктивне бачення віртуальної реальності. Це все пояснюється сукупністю певних допущень, які не 
перевіряються, а приймаються свідомістю як аксіоми, очевидні факти – підстава для осмислення та 
бачення простору. І все це задає автор, структурує та наповнює очевидними або прихованими змістами.  

Основною метою нашої статті є аналіз структурно-семантичних властивостей топонімів віртуального 
простору серії романів Ерін Хантер "Воїни".  

Якщо звичайний топонім виявляє "специфіку національно-обумоленого сприйняття фрагменту 
дійсності" [2: 141], то сукупність віртуальних топонімів  виявляють особливості творця, його світу, його 
вихідні посилання, його переваги та акценти, тому, нам відкриваються ще й особливості мовного каналу 
інформації про віртуальну реальність, яка існує для нас тільки через використану мову. 

Слідом за К. О. Луговою ми визначаємо віртуальний простір,  як своєрідну   ментальну картину 
реальності в її просторовому аспекті, яка існує не реально, фактично, а лише в нашій свідомості. Це 
система орієнтирів, за допомогою яких герой та читач встановлюють місцезнаходження предметів, їх 
тотожність чи нетотожність по відношенню один до одного і, перш за все, визначають своє місце та 
призначення серед оточуючих просторових феноменів [3: 20]. Вивчення віртуального простору серії 
романів Ерін Хантер "Воїни" дозволяє не тільки роздивитись його Вторинний світ  у цілому, але й 
визначає життєві орієнтири, духовні цінності та пріоритети письменника. Вивчення топонімів, які 
створюють простір серії романів "Воїни", з урахуванням символічності їх значень, дозволяє вивчати 
географічне власне ім’я  як згорнутий культурно-історичний феномен, який допомагає провести паралелі 
з сюжетом художнього твору, який аналізується, тим самим вийти на язикову свідомість автора. 

На думку К. О. Лугової, віртуальний простір структурується на основі наступних ознак, які 
дозволяють вивчати вторинний світ як певну систему орієнтирів [3: 47]: 

• система відношень типу "центр – периферія"; 
• перцептивність фізичних властивостей простору, тобто позиції об’єктів, їх просторова спів-

віднесеність (близько – далеко, справа – зліва і т.д.); 
• "особистий психологічний простір". 
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 Ключовим топонімом, на наш погляд, виступає the Forest – місцевість, де розгортається основні події  
серії романів "Воїни". 

Перша ознака, за якою відбувається  структуризація простору, це система відношень типу "центр – 
периферія" (фігура – фон). Як слушно зазначає К. О. Лугова, міфопоетична свідомість, відзначається 
системою бінарних розпізнавальних ознак, набір яких є універсальним способом опису світу та містить у 
собі певну кількість протиставлень, які мають відповідно позитивні та негативні значення. 
Актуалізованій реальності властива центральність, у той час як  на периферію відсувається  все те, що ще 
не актуалізоване та наявне у потенціалі. Але й у самій центральній області виникає складна ієрархічна 
система  "центр – периферія". Усе те, що в даний момент привертає нашу увагу, стає центром. 
Важливим є те, що будь-який віртуальний простір вміщує в себе не тільки те, що знаходиться в ньому на 
даний момент, але й те, що в ньому відбувалося колись давно, а також те, що може відбутися. У якості 
домінантного центру будь-якого віртуального світу може виступати певний предмет, який має особливе 
значення: чи то природний об’єкт, чи то власне людина [3: 38]. У якості центра віртуального простору 
"Воїнів" ми пропонуємо the ThunderClan camp – місце, яке, по-перше, є початком пізнання світу 
головним героєм Firepaw, а по-друге, ключовим символом серії романів, тому що  the ThunderClan camp є 
домом Firepaw  та концентрує в собі світобачення головного героя та автора романів у цілому.  

Друга група ознак базується на  перцепції фізичних властивостей простору. Це категорії "далі – 
ближче", "вище – нижче", "праве – ліве" і т.д. [4: 68]. У своїй праці "Феномен табу в традиціях і в мові 
індоєвропейців" М. М. Маковський зазначає, що у стародавній свідомості будь-який простір сприймався 
в рамках дихотомічних категорій (центр – периферія, верх – низ, правий – лівий) і в космічному  плані 
(небо – земля, південь – північ, день – ніч). Основним символом стародавньої свідомості був "центр 
світу". Він має переважне значення для орієнтації у просторі та часі, оскільки уособлює фіксовану точку, 
тобто першоджерело та першооснову, абсолютну реальність [5: 10]. 

Ці характеристики несуть на собі стійке символічне навантаження, що в тексті "Воїнів" можна 
проілюструвати на прикладі концепту "своє // чуже". "Своє // чуже" – один з центральних концептів 
культури. "Своє" означає  власне, особливе, особисте. "Своє" у "Воїнах"   втілюється в топонімі the 
ThunderClan forest territory, що для головного героя Firepaw та котів племені перш за все уособлює ДІМ, 
підтверджуючи думку про важливість і цінність дому в житті всякої живої істоти, реальної чи вигаданої. 
ДІМ, у нашому випадку the ThunderClan forest territory, уподібнюючись до зовнішнього світу за 
структурою, має свій центр, периферію, адміністративні одиниці, границі,власне як і історію заселення. 
Зовнішні кордони охороняють мешканців ДОМУ від впливу "чужого" світу. "Чуже" не має особистості, 
власного лиця, окремості. "Чуже" – не відокремлене, позбавлене сутності. Топоніми "чужого" простору 
"Воїнів" маркірують територію, на якій править Зло, ворожі племена котів, та Двоногих (the Twolegs), які 
намагаються захватити або зруйнувати світ котів Грозового племені (ThunderClan). Цей простір ніколи 
не може стати "своїм": він невідомий та страшний. 

Третя група ознак у структурі віртуального простору детермінується тим, що в літературі отримало 
назву "особистий психологічний простір". Свій світ, як і чужий, репрезентує у "Воїнах" своєрідний 
особистісний простір (не тільки фізичний, але й символічний), який герой серії романів  Firepaw асоціює 
з собою і, коли дізнається про небезпеку, яка загрожує його дому, намагається зберегти від вторгнення 
чужих. З антропологічної точки зору особистий психологічний простір можна визначити як невелику 
охоронну зону, особистісну територію, яка знаходиться під особливо пильним наглядом. 

Топонімія віртуального простору може бути класифікована та описана як і топонімія реальних 
об’єктів. Типологічна система, яка вибрана нами для опису структурно-семантичних особливостей 
топонімів серії романів Ерін Хантер "Воїни", передбачає наступні етапи аналізу: 

1) Структурна класифікація (за кількістю компонентів, які входять до складу топоніма). 
Дана класифікація являє собою початковий етап усякого дослідження. Згідно з цією ознакою у 

віртуальному просторі "Воїнів" можна виокремити наступні типи топонімів: 
а) однослівні, які умовно можна розділити на: 
- власне однослівні: Carrionplace, Fourtrees, Halfbriedge, Highstones, Mothermouth, Snakerocks, 
Sunningrocks, Tallpines, Skyrock; 
- поєднування іменика і службового слова-артикля: the George, the Moonpool, the Island, the Tall-
rocks, the Moonstone, the River, the Territories, the Thunderpath, the Clearing, the Lake, the Twoleg-
place; 
b) двослівні, які можна поділити на наступні групи: 
- конструкція С+С, тобто в склад топоніма входять два іменника, які виражають відношення: 

• означальні (складаються з двох іменників у загальному відмінку): the Greenleaf Twoleg-
place, the Moonpool stream, Outlook Rock,  the RiverClan camp, the Twoleg horseplace, the 
Twoleg nest ,the Twoleg path, Thunderpath tunnel, Sky Oak; 

• приналежності (іменник у присвійному відмінку): Barley’s Farm, Druid’s Leap,  Druid’s 
Hollow, Devil’s Fingers, Morgan’s Farm, Morgan’s Lane, Leader’s Den, Sky’s Den; 
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- конструкція П+С, тобто в склад топоніма входять прикметник і іменник: Ancient Oak, Burnt 
Sycamore, Sandy Hollow, the  Pointed Stones, Great Sycamore, the Great Rock, the Fallen Tree, Sunning 
Rocks, Broken Halfbridge; 
c) трислівні: the Cave of Pointed Stones, High Dens Woods, Whit Hart Woods, the South Blocked Road. 
2) Семантична класифікація. 
а) Топоніми антропонімічного походження: Morgan’s Farm,Druid’s Leap, Barley’s Farm, Morgan’s 
Lane. 
b) Топоніми, які характеризують властивості та ознаки об’єкту: 
− колір: Whitе Hart Woods; 
− розмір: Highstones, Sky Oak, Great Sycamore, the Tallrocks; 
− кількість: Fourtrees; 
− розташування: the South Blocked Road, Sun-down-place; 
− рослинний та тваринний світ: the Owl-Tree, Snakerocks, Hare Hill; 
− вік: Ancient Oak; 
− властивості ландшафту: Sunningrocks, Sandy Hollow; 
− об’єкти оточуючої дійсності: the Cave of Pointed Stones, Halfbriedge, the Island. 

В. А. Ніконов виокремлює у значенні топоніма три плани: дотопонімне або етимологічне, власне 
топонімне або пряме географічне та відтопонімне, тобто різноманіття асоціацій, які виникають у людини 
при знайомстві з об’єктом. У результаті цього виникають потенціальні семи, які сприяють підвищенню 
ролі топоніма в структуруванні художнього тексту [6: 80].  

Серед топонімів, які досліджуються у творі, можна виокремити найбільш і найменш вживані 
географічні назви. Це пов’язано з їх роллю у формуванні змісту, з їх значущістю для персонажів і самого 
автора, з місцем у тексті. 

У найбільшій кількості в серії романів Ерін Хантер "Воїни" представлені топоніми, які пов’язані 
безпосередньо чи опосередковано з дією твору. Це географічні координати подій романів, які 
представлені, як правило, мікротопонімами (the Clearing, Outlook Rock, Leader’s Den, the Twoleg path). 
Уживаність подібних топонімів обумовлена перш за все власне топонімічним значенням. 

Другу групу формують топоніми, поява в тексті яких викликана виключно їх  відтопонімним 
значенням. Найбільший інтерес становить відтопонімічне  значення, ті конотації, якими обростає 
топонім у національній свідомості [6: 81]. Так, значуща назва для всіх мешканців Лісу (the Forest) назва 
"the Thunderpath"  викликає одну реакцію – страх, який переростає в жах. 

Групування топонімів за тематичним принципом у творі Ерін Хантер може відбуватися за двома 
лініями: 

а) за денотативним значенням, тобто за характером позначуваних об’єктив (назви особливостей 
рельєфу, гідроніми, тощо): the River, Highstones, the  Pointed Stones, the Twoleg path; 
b) за конотацією, яка асоціюється з історичними подіями, особливостями культури і т.ін., 
незалежно від характеру позначеного об’єкту: the Moonpool, Fourtrees. 

Таким чином, топоніми віртуального простору – це імена з просторовою семантикою, які можуть 
бути виокремленими та охарактеризованими за допомогою синтаксичної та семантичної класифікації. На 
зміст та вибір топонімів "Воїнів" великий вплив мають прагматичні фактори: географічні умови, події, 
пов’язані як з заселенням Лісу, так із світосприйняттям його мешканців. 

Проведене нами узагальнення й систематизація досліджуваного матеріалу становить підґрунтя для 
подальшого аналізу метафоричних назв топонімів. Важливість такого аналізу пояснюється тим, що  в 
основі топонімів віртуального простору лежать не тільки абстрактні знання про події та ситуації, але й 
особистісні знання мешканців Лісу, які акумулюють їх попередній досвід, наміри, почуття, емоції, що 
знаходить вираження перш за все  в метафоричних назвах топонімів "Воїнів". 
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Бычек А. М. Топоним в виртуальном пространстве  
в серии романов Эрин Хантер "Коты-Воители": структурно-семантические особенности. 

Статья посвящена раскрытию концепции виртуального пространства серии романов Эрин Хантер 
"Коты-Воители", дается обоснование понятия "виртуальное пространство". Топонимы серии романов 

"Коты-Воители" – имена с пространственной семантикой, которые могут быть выделены и 
охарактеризованы с помощью синтаксической и семантической классификаций. На содержание и 
выбор топонимов в  романах "Коты-Воители" большое влияние имеют прагматические факторы: 

географические условия, исторические события, мировосприятие героев.   

Bychek A. M. The Toponym in the Warriors Novel Series  
by Erin Hunter: Semantic and Syntactical Peculiarities. 

The article is devoted to the study of conception of virtual space in the works of Erin Hunter about warrior cats. 
The toponyms of the Warriors Novel Series are names with spatial semantics, which can be characterized by 

means of syntactical and semantic classification. The choice of the Warriors Novel toponyms is influence greatly 
by pragmatic factors: geographical conditions, historical events, the world perception by the heroes of the novel. 
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ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ – НЕОЗНАЧЕНОСТІ  

В БАЛТО-СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ 

Стаття присвячена вивченню засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-
слов’янських  та германських мовах. Особлива увага звертаєтсья на історичні передумови виникнення 
та розвитку граматичних показників даної категорії. Розглядаються та аналізуються різні теорії 
походження означених артиклів у зазначених мовах та час їх формалізації як показників категорії 

означеності. 

Категорія означеності – неозначеності детально вивчалася вітчизняними [1; 2; 3; 4] та зарубіжними [5; 
6] дослідниками. 

Дана категорія в різних мовах може виражатися по різному. Тому дослідники виділяють так звані 
артиклеві та безартиклеві мови [1]. У безартиклевих мовах ця категорія має семантичний характер та 
виражається різними шляхами, але жоден з них немає граматичного статусу і не є її формальним 
показником. В артиклевих мовах категорія означеності – неозначеності має семантико-граматичне 
втілення, тобто її значення закріплено за певною граматичною формою, яку Трубецькой пропонує 
називати "означеною формою" [7]. "Означена форма" в різних мовах знаходить різноманітне вираження: 
вона може функціонувати як окреме слово, що детермінує іменник (в європейських мовах найчастіше 
зустрічається в препозиції до іменника), як афікс, та як флексії слів, що детермінують іменник 
(прикметники, особові займенники, числівники).  

Дослідники мов з "означеною формою" у препозиції, тобто з артиклями і досі не можуть дати 
однозначну відповідь на питання про статус артикля. Одні лінгвісти говорять про сполучення артикля з 
іменником як про аналітичну форму, інші вважають артикль морфемою, а треті підтримують точку зору 
про те що артикль є окремим словом. У даній статті ми пропонуємо порівняти засоби вираження 
категорії означеності – неозначеності в балтослов’янських (на прикладі болгарської) та германських (на 
прикладі англійської) мовах. Болгарська мова викликає надзвичайний інтерес, оскільки це єдина 
балтослов’янска мова, де означеність грамаикалізувалась в окрему категорію. Однак граматичні 
показники даної категорії в болгарській мові значно відрізняються від тих, з якими ми маємо справу в 
англійській мові, оскільки означений артикль у даній мові є суфігованим. Таке співставлення дозволить 
краще зрозуміти природу даної категорії. Саме в цьому і полягає актуальність цієї роботи. 

Мета роботи дослідити засоби вираження категорії означеності – неозначеності в різних індо-
європейських мовах, а саме в балтослов’янських та германських.  

Стосовно походження артиклів у болгарській мові існує дві протилежні точки зору. Прихильники 
першої точки зору (Майєр, Мілетіч, Вондрек, Младєнов) вважають виникнення постпозитивного артикля 
ът, то, та в болгарській мові виключно внутрішнім процесом, зумовленим занепадом системи 
відмінювання і загальними аналітичними тенденціями, характерними для болгарської мови. Відповідно 
до іншої точки зору (Щєпкін), ці аналітичні зміни отримали поштовх ззовні: їх швидке розповсюдження 
пов’язане з утворенням Другого болгарського царства і швидкою асиміляцією болгарами романських 
елементів, які були розсіяні на південь від Дунаю [4: 105].  

Представники першої теорії наводять наступні аргументи, відстоюючи свою точку зору: по-перше, 
задовго до переміщення предків південних слов’ян на Балкани в слов’янських мовах мало місце 
вживання постпозитивного члена. При цьому мається на увазі розрізнення так званих неозначених і 
означених прикметників, наприклад, старослов’янське добръ – добрый, пъшъ – пеший, босъ – босый. 
Означений прикметник – це сполучення неозначеної форми з артиклевим формантом, що походить від 
основи індоєвропейського вказівного займенника je. У старослов’янській мові через вживання означеної 
чи неозначеної форми прикметника, що стояв в атрибутивній функції до іменника, виражалася 
граматична категорія означеності – неозначеності. У сучасних слов’янських мовах, як відомо, повні та 
короткі прикметники вже не передають категорії означеності – неозначеності, а розрізняються лише за 
своїми синтаксичними функціями. Однак, це постпозитивне членування прикметників послужило 
зразком для формування постпозитивних форм болгарського артикля ът, то, та. Заперечуючи роль 
субстрата і наголошуючи на внутрішньослов’янському характері розвитку постпозиційного члена в 
болгарській мові, Мілетич та його послідовники посилаються зазвичай на артиклеподібне вживання 
постпозитивних часток -то, -та, -тъ в північноросійських діалектах [4: 105-106]. В якості характерного 
приклада можна навести фрагмент одного з листів протопопа Авакума: 
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"…А то как в правду-ту молисся, зажмурь глаза-те, да ум-от сквозь воздух и твердь и эфир отпусти к 
Надежде-тому и престолу Его, а сам ударся о землю, да лежи и не вставай, плачущи: уж-жо ум-от 
Христа-того притащит с неба-тово, как оскорбишь гораздо сердце-то." 

Неважко помітити, що частка -то, що узгоджується з іменником в роді і відмінку виступає в цьому 
прикладі саме в ролі означеного постпозитивного артикля, повністю аналогічного артиклю в болгарській 
мові. Однак, вживання такого артикля в російських діалектах не виходило за межі розмовного мовлення і 
було факультативним; навіть Авакум використовує його у своїх текстах епізодично [8]. Загалом 
означеність – неозначеність практично у всіх балто-слов’янських мовах є лексико-семантичною 
категорією, оскільки вона не має граматичного оформлення. 

Другим аргументом на підтримку внутрішньослов’янської теорії походження артикля в болгарській 
мові є приклади енклітичного вживання вказівних займенників при іменниках у старослов’янських 
пам’ятках: влагата, мирото, словатого, работъ, домотъ, народосъ. 

По-третє, вони говорять про те, що деякі уривки дають порівняно регулярне вживання енклітичних 
займенників при окремих іменниках. Характерно, що іменники, що означають конкретні, граматично 
визначені і важливі з точки зору розповіді предмети, супроводжуються вказівним чи присвійним 
займенником, або енклітичним -тъ. Виключенням є іменник Господь і кличні форми іменників, які 
вживаються без артикля і в новоболгарській мові. Однак, як і в пізній латині, в староболгарських 
пам’ятках вживання детермінативів було вільним. У різних джерелах один і той самий іменник в одному 
уривку міг мати артиклеподібні детермінативи, а в інших ці детермінативи були відсутні. 

Представники другої точки зору, вважали походження артикля результатом зовнішнього впливу. По-
перше, вони стверджують, що руйнація системи відмінювання іменників, що спричинила виникнення 
артиклів, з усіх слов’янських мов спостерігається  лише в болгарській, тому зникнення системи 
відмінювання не може бути внутрішньоболгарським мовним процесом, а є результатом дії зовнішніх 
факторів. 

У зв’язку з цим і розвиток постпозитивного артикля в болгарській мові є, на їх думку, не 
загальнослов’янським, а виключно болгарським явищем, пов’язаним з аналогічними процесами в 
албанській та балкано-романських мовах. 

По-друге, спорадичне вживання постпозитивно-агглютинованих часток ът, то, та в давньо- та 
середньоболгарських пам’ятках, ці науковці пояснюють впливом грецьких текстів, а не 
загальнослов’янськими тенденціями. Кінцеве ж формування категорії артикля датується кінцем 
середньоболгарського – початком новоболгарського періоду [4: 107-108]. 

На сьогодні, граматична категорія означеності в болгарській мові має два аспекти – синтаксичний та 
семантичний. Синтаксичний аспект означеності пов’язаний з формальним морфологічним показником, 
артиклем, що виражається різними закінченнями слів. Ці закінчення залежать від числа та роду. Вони 
додаються до іменників, прикметників, присвійних займенників та числівників (як кількісних так і 
порядкових) [6]. Варто зазначити, якщо перед іменником стоїть прикметник чи числівник, то означений 
артикль додається лише до першого слова, інші слова просто узгоджуються в роді та числі, наприклад, 
топка (м’яч) > зад топката (за м’ячем), бяла топка > към бялата топка (до білого м’яча), голяма бяла 
топка > за голямата бяла топка (про великий білий м’яч) [8]. Крім того для іменників та прикметників 
чоловічого роду є дві форми: "повний член" -ът/-ят для підмета та "неповний член" -а/-я для додатку. 
Наприклад: пътят влиза в града "дорога входить до міста" і градът се виждаше от пътя "місто було видно 
з дороги". Дане розділення з’явилося внаслідок реформи 1945 року, до реформи в східних діалектах 
використовувались виключно неповні члени, а в західних – повні. У деяких регіонах і сьогодні можна 
знайти використання повного члена в функції додатку [5].  

У функції неозначеного артикля в болгарській мові виступають слова един/една/едно 
(один/одна/одне), які ставляться перед групою слів: една жена (якась жінка), хоча іменник без артикля — 
теж неозначений. При необхідності підкреслити неозначеність, використовуються неозначені 
займенники някой (хтось), някакъв (якийсь), нечий (чийсь), кой да е (хто-небудь) [8]. 

Семантична реалізація означеності – неозначеності в першу чергу пов’язана з семантикою, з 
необхідністю вказувати на певні об’єкти. Таке семантичне навантаження підтверджується й тим, що 
морфологічно болгарський артикль походить від вказівного займенника (функція якого вказувати на 
певний об’єкт). Тому артикль може уточнювати певну інформацію, якщо наприклад у реченні відсутній 
присудок [6]. 

Категорія означеності – неозначеності, що в сучасній англійській мові виражається за допомогою 
артиклів має досить цікаву історію, оскільки свого сучасного стану вона набула далеко не відразу. Про 
виникнення опозиції означеного і неозначеного артиклів можна говорити лише починаючи з кінця 
середньоанглійського періоду. Але це не говорить про попередню відсутність даної семантичної 
категорії. Наявність категорії означеності – неозначеності в готській, давньоверхньонімецькій і 
давньоанглійській мовах дозволяє зробити висновки про можливість існування даної категорії ще в 
прагерманській мові основі, з якої вона й була успадкована вказаними спорідненими мовами. Але якщо 
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категорія існувала ще під час давньоанглійського періоду, а граматична опозиція означеного та 
неозначеного артиклів, що є формальним показником даної категорії сьогодні, виникла лише наприкінці 
середньоанглійського періоду, це означає, що раніше дана категорія виражалася іншими засобами. 

Основним способом вираження даної категорії в давньоанглійській мові були прикметники. У цей 
період майже всі прикметники, за невеликим виключенням, могли відмінюватись як по сильній (так 
званій займенниковій) так і по слабкій (іменниковій) відмінам. Найбільш чітко різницю між вживанням 
сильних і слабких прикметників у германських мовах можна побачити у готській мові, де існував ряд 
правил, згідно з якими вживалась та чи інша форма прикметника. Наприклад, сильна форма зазвичай 
вживалась в іменній частині присудка з дієсловами wisan "бути" та wairþan "ставати"; дієприкметник ІІ 
також вживався в сильній формі в якості різних уточнювачів при дієслові (обставина, предикативний 
атрибут); прикметник вживався в сильній формі, якщо перед ним не було артиклеподібного займенника 
sa, þata; в разі синтаксичної субстантивації прикметника також вживалася сильна форма. Слабка форма 
прикметника в готській мові вживалась в наступних випадках: в атрибутивній функції при наявності 
артиклеподібних слів; при субстантивації прикметника, перед яким стоїть артиклеподібне слово. Але 
траплялися випадки, коли слабка форма вживалась і при відсутності артиклеподібних слів, а саме: в 
звертаннях, в фразеологічних зворотах; іноді при субстантивації [9: 99-101]. У давньоанглійській 
ситуація була дещо іншою. Основною відмінністю у вживанні сильних та слабких прикметників було те, 
що прикметники, що відмінювалися за слабкою відміною, несли значення означеності, вони зазвичай 
використовувались із вказівним займенником у препозиції. Прикметники, що відмінювалися за сильним 
типом, мали значення неозначеності і не вимагали іншого детермінанта. Значення означеності – 
неозначеності, так само як і решта граматичних категорій прикметника (рід, відмінок, число), крім 
категорії, що виражала ступені порівняння, виражалося синтетично, тобто через використання різних 
закінчень. Але ця ситуація почала зазнавати змін під час середньоанглійського періоду. Фіксація 
наголосу на кореневому складі, яка відбулася ще в прагерманський період, поступово призвела до 
фонетичного ослаблення голосних у закінченнях, які уніфікувалися до так званої шва, а згодом відпали. 
За часів ранньосередньоанглійського періоду ще можна знайти певні відмінкові форми (знахідний 
відмінок), особливо в південних і центральних діалектах. Але вже за часів Чосера парадигма 
прикметника зводиться до нечисельних залишків. Відмінкова система зникла, граматичний рід також 
зник. Ще залишаються певні релікти категорії числа, а також сильна і слабка відміни. 

 Сильна відміна Слабка відміна 
Однина god god-e 
Множина god-e god-e 

Як видно з даної таблиці, типи відмін розрізняються лише в однині, а категорія числа – лише в 
сильній відміні. 

На півночі закінчення -е вже редукувалося остаточно. У національній мові воно зникає одночасно з 
його редукцією в інших частинах мови. В епоху Чосера воно вже не вимовляється (хоча зберігається на 
письмі), а пізніше дане закінчення відпадає зовсім, а прикметник набуває сучасної незмінюваної форми.  

Причина такого швидкого розпаду парадигми прикметника, вочевидь, полягає в специфіці його 
категорій. Усі категорії прикметника – крім порівняння – визначаються притаманною йому 
синтаксичною функцією означення; всередині словосполучення, в флективній мові, означення, що 
виражається прикметником, пов’язане з означуваним через узгодження. Тому якщо означуване, що 
виражалось іменником, втратило категорію роду і майже втратило категорію відмінка, це мало певним 
чином позначитись на залежному члені словосполучення. Щоправда, категорія числа в іменника 
збереглась, у прикметника ця категорія зникла пізніше за всі інші [10: 124-129].  

Проводячи паралель з болгарською мовою, варто зазначити, що прихильники внутрішньої теорії 
походження означеного артикля, також посилаються на існування сильних та слабких прикметників у 
балто-слов’янських мовах, на їх думку ці прикметники і стали основою для виникнення суфігованого 
означеного артикля в болгарській мові, хоча в інших мовах цієї групи, сьогодні ці прикметники мають 
виключно синтаксичні відмінності у вживанні. Однак, категорія означеності – неозначеності і сьогодні в 
болгарській мові може виражатися за допомогою додавання означеного артикля до атрибутивного 
прикметника. 

Однак англійські прикметники втратили закінчення, і вже не відмінювались відповідно до сильного 
чи слабкого типу відміни, а отже втратили змогу виражати і категорію означеності – неозначеності. Для 
вираження цієї категорії знадобились інші засоби. Ці засоби утворилися з різних частин мови. 
Означеність стала виражатись за допомогою вказівного займенника, який зазвичай детермінував слабкий 
прикметник, і з втратою прикметником значення означеності повністю перебрав на себе цю функцію і 
перетворився на означений артикль. Цілком можливо, що подібна ситуація спостерігалась і в болгарській 
мові. Принаймні, таку точку зору відстоюють прихильники теорії зовнішнього походження болгарського 
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означеного артикля. Неозначеність стала виражатись чисельником an, який згодом перетворився на 
неозначений артикль.  

Вказівні займенники в давньоанглійський період поділялись на дві групи. В одній з них вказівне 
значення було в значній мірі ослаблене. Тому ця група (перша) вживалася ширше і частіше ніж інша 
(друга). Обидві групи мали категорії роду, два числа і п’ять відмінків [10: 113-114].  

Займенники першої групи супроводжують іменник, не маючи вказівного значення; вони дуже близькі 
за значенням до сучасного означеного артикля, і деякі лінгвісти вважають, що вони вже є артиклем. Так, 
наприклад, Мухін у своїй статті "Про Артикль" говорить про існування означеного артикля вже в 
давньоанглійській мові, хоч і зазначає, що така назва є дещо умовною [3: 367]. Основним аргументом 
проти існування означеного артикля вже в давньоанглійській мові є те, що ці займенники можуть 
вживатися анафорично, в значенні близькому до особових займенників. Артикль же заміщувати іменник 
чи функціонувати без нього не може. Тому, не дивлячись на безсумнівну близькість вказівних 
займенників першої групи до артиклів, все ж вважається передчасним вважати, що дані займенники вже 
є артиклями під час давньоанглійського періоду [10: 114]. 

Що стосується неозначеного артикля, то як вже зазначалось він виник із числівника an в 
середньоанглійський період. Цей числівник, знаходячись в ненаголошеній позиції, починає виконувати 
функцію неозначеного артикля. Його відособлення викликано скороченням /а:/ в ненаголошеній позиції, 
/n/ зберігається перед голосними, а перед приголосними він відпадає. Неозначений артикль, що вводить 
не названий раніше денотат, завжди неанафоричний; означений артикль в своєму основному значенні, 
навпаки, анафоричний. Крім змістовної функції, дуже важливою є структурна функція обох артиклів, що 
є вказівниками іменника [10: 124]. 

Із втратою прикметниками закінчень і здатності до вираження категорії означеності – неозначеності, 
це значення перебрали на себе інші частини мови, а саме вказівний займенник і числівник, які згодом 
перетворилися на означений і неозначений артикль. Таке їх функціонування зустрічається і в сучасній 
англійській мові. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, в слов’янських мовах категорія означеності – неозначеності в 
більшості мов (за виключенням певних місцевих діалектів) виражається лексично, але в деяких мовах 
(болгарській) ця категорія знаходить не лише семантичне, але й синтаксичне вираження. Тут як і в 
англійській мові знаходимо формалізований означений артикль. Однак, на відміну від англійського 
артиклю, болгарський артикль є суфігованим і може додаватись не лише до іменника, але й до 
прикметника, що виступає у функції означення до даного іменника. Крім того, в залежності від 
синтаксичної функції у реченні, болгарській іменник та прикметник чоловічого роду має дві форми – 
повну та неповну, цілком можливо, що це є реліктом сильних та слабких прикметників, які розрізнялись 
не лише семантично, а мали й синтаксичні відмінності у вживанні. В англійській мові на даному етапі 
розвитку такий феномен не спостерігається, оскільки прикметник ще під час середньоанглійського 
періоду втратив свою граматичну парадигму (крім категорії ступенів порівняння). Ще одна важлива 
відмінність, що спостерігається в мовах, що розглядалися, – це відсутність формалізованого 
неозначеного артикля в болгарській мові. У функції неозначеного артикля в болгарській мові виступають 
слова един/една/едно, або неозначені займенники някой, някакъв, нечий, кой да е, в той час як в 
англійській мові є граматикалізований показник неозначеності. Отже, якщо в англійській мові ми маємо 
справу з граматичною опозицією, то про існування такої опозиції в болгарській мові не йдеться. Цілком 
можливо, що лексичні маркери неозначеності в болгарській мові, в подальшому, отримують формальний 
статус, але зараз про це ще говорити зарано.  
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Блин Л. Е. Грамматикализация и функционирование средств выражения 
категории определенность – неопределенность в балто-славянских и германских языках.  

Статья посвящена изучению грамматических показателей данной категории в балто-славянских (на 
примере болгарского) и германских (на примере английского) языков. Внимание обращается на 

исторические причины возникновения и развития артиклей. Рассматриваются и анализируются разные 
теории происхождения определенных артиклей в упомянутых языках.  

Blin L. Ye.  Grammaticalization and Functioning of the Means of Expression of the Category of Definiteness 
– Indefiniteness in Balto-Slavonic and Germanic Languages.  

The article studies grammatical indicators of the category under consideration in Bulgarian and English 
languages. Attention is given to the historic grounds of origin and development of articles. Different genesis 

theories of definite articles in the languages mentioned are being examined and analyzed.  
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СЕМАНТИЧНИЙ РИТМ ТА ЙОГО АКЦЕНТНО-СКЛАДОВА ДИНАМІКА  

Стаття присвячена виявленню  ступеня кореляції між семантичним та фонетичним ритмом. 
Виокремлено ритмо-ізотопні ланцюжки дискурсу mass-media та специфіку  їх маркування на 

фонетичному рівні певними метричними угрупованнями. У роботі встановлено специфіку зв'язку 
акцентного рельєфу із опорними смисловими квантами, значну увагу приділено умовам ритмічної 

організації тексту. 

Ритм як поліфункціональна лінгвістична категорія, що відбивається на різних мовних рівнях 
(морфологічному, семантичному, синтаксичному, фонетичному) знаходиться у фокусі дослідження 
багатьох вітчизняних та закордонних лінгвістів, що пов’язано із зростаючим інтересом до дискурсу, як 
"тексту, зануреному у життя" [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

У самому широкому сенсі, ритм трактується дослідниками як стійке повторення зв'язків і відносин у 
просторово-часовому континуумі, що закономірно розвивається. Він відтворюється ні буквальною 
повторюваністю якого-небудь виразного елементу, а його повторенням у новій, постійно оновленій 
художній цілісності [5] та виступає як упорядкованість у взаємодії з невпорядкованістю, як норма та її 
порушення, як підтвердження очікування та його спростування, тобто як певна єдність у різноманітті. У 
нашому розумінні, саме ритм є основоположним компонентом риторичної стратегії дискурсу, 
індикатором риторичних прийомів, що забезпечує відносно стабільний режим функціонування дискурсу 
як суперсистеми й утворює каркас для смислосприйняття. Адресат повідомлення спирається на нього, 
виокремлюючи в цілісному утворенні найінформативніші його ділянки, що дозволяють охопити всі 
змістовні сторони дискурсу й створити на їх основі цілісне, інтегроване уявлення про предмет 
повідомлення. Здатність ритму інтегрувати та делімітувати  мовленнєвий континуум, проявляється як на 
рівні окремих мовленнєвих одиниць, так і на рівні цілого дискурсу й полягає у "здатності менших 
відрізків формувати більші і більших – об’єднувати менші", що є ознакою цілісності макромовленнєвої 
одиниці [7].   

Слід зазначити, що мовленнєвий ритм визначається як "періодичність схожих та порівнянних мовних 
явищ й розглядається як загальномовна система" [1]. Він імпліцитно закладений у мові й проявляється в 
ритмічних стереотипах мовлення і не усвідомлюється носіями мови: він реалізується адресантом і 
сприймається адресатом автоматично, в цьому проявляється його стабільність. Хоч провідною функцією 
ритму вважають організуючу, багато лінгвістів схиляються до думки, що ритм як поліфункціональне 
явище, здатен передавати різноманітні смислові відтінки значення, комунікативну спрямованість 
дискурсу, тобто брати участь у формуванні смислу висловлювання, що досягається взаємодією засобів 
супрасегментного рівня із засобами інших мовних рівнів. Однією з функцій ритму, на думку 
Г. Н. Гумовської, є закріплення того, що повинно бути виявлено, тим самим ритм становиться одним з 
композиційних засобів, за допомогою якого підвищується семантична ємність дискурсу [4]. Він виступає 
оптимізатором глибинних семантичних відношень тексту, одним із можливих шляхів виходу глибинного 
смислу на поверхню самої структури. Отже, ритмічність та періодичність процесу розгортання цілісності 
регулює порядок і одночасно інтенсивність надходження істотно нової інформації на фоні, адаптованому 
для адресата [3]. 

 У нашому розумінні, в основі ритмічної організації тексту знаходиться семантичний страт ритму, що 
визначається як квазіперіодична повторюваність мінімальних семантичних ознак і аргументується з 
позиції ізотопії. Безпосереднім корелятом семантичного ритму є ізотопія плану змісту, яка сприймається 
як основний закон семантично коректного сполучення слів й актуалізується у свідомості того, хто 
сприймає текст, кожен раз як необхідну смислову зв’язність [6]. Таким чином, аналіз ритмічної 
організації дискурсу розглядається нами в контексті семантичної ітеративності. Зазначимо, що механізм 
семної ітерації полягає в повторенні однакових сем у групах сполучуваних слів, що як результат 
представляють тематично об’єднану текстову одиницю членування. При використанні семантичного 
повтору виникає певна надмірність інформації, яка створює умови для актуалізації смислу, що 
віддзеркалюють ритмо-ізотопні ланцюжки.  

Наші спостереження дають підстави стверджувати, що семантичний страт ритму маркується на 
фонетичному рівні. Ритм як динамічна підсистема є ієрархічним комплексом, де базовим на думку 
багатьох лінгвістів є складовий ритм, що має "специфічний семантико-часовий характер". Як мінімальна 
ритміко-просодична одиниця, склад несе в собі наявну сукупність особливостей супрасегментного рівня 
мовної системи і як мінімальний перцептивний відрізок мовленнєвого континууму набуває акцентної 
специфікації [7]. Вивчення особливостей угруповання наголошених і ненаголошених складів дозволяє 
встановити певну упорядкованість, що обумовлює існування поняття метру в сенсі ритмізації 
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вербального контексту художньої та нехудожньої комунікації. Так метр отримує значення 
закономірності ритму. Слід звернути увагу на те, що метр як чітка упорядкованість у часі, яка 
представляє певну повторювану та постійну величину, має стійку канонічність лише в поезії. У 
віршоутворенні метр підпорядковує собі ритм вірша, його "плин", акцентуацію і пунктуацію. У дискурсі, 
метр, набуваючи значення закономірності ритму, дає опорні пункти для сприйняття, формує уявну сітку-
норму повторів, створюючи упорядкованість. Він виступає як засіб кореляції між враженням, отриманим 
у даний проміжок часу, та проекцією його на майбутнє. Метр виступає як своєрідний код, що певним 
чином регулюю процес смислосприйняття [4]. На наш погляд  метричні угруповання, що сигналізують 
специфіку складового ритму дискурсу, маркують ритмо-ізотопні ланцюжки вербального контексту. 

У межах цієї статті, що є фрагментом комплексного дослідження ритмічної організації дискурсу 
mass-media, представлені певні розвідки у виявленні ступеню кореляції між акцентно-складовою та 
логіко – семантичною специфікою в жанрі "прогноз погоди".  

Корпус експериментально-фонетичного аналізу складають зразки теледискурсу, представлені 
чоловічим (MG) та жіночим (WG) голосом.  Загальна тривалість експериментального матеріалу – 30 
хвилин. Мовний матеріал, продукований носіями англійської мови Великої Британії, проаналізовано на 
перцептивному рівні. 

Специфікою прогнозу погоди, як жанру масової комунікації, є його націленість на вторинного 
адресата, що прогнозується. Адресат не є в полі зору, тому репрезентація цього дискурсу потребує 
особливої уваги щодо його просодичної актуалізації в плані створення специфічного "забарвлення" 
мовлення та коректності реалізації поверхневих структур для досягнення перлокутивного ефекту. 

Певну ієрархію смислів, що створює ритмічну упорядкованість моделей дискурсу mass-media та обу-
мовлює процес смислосприйняття можна простежити в наведених прикладах: 

WG 
Hello there. Well Scandinavia’s enjoying some warm and settled spells of sunshine. The same cannot be 

said elsewhere across Europe. Still some heavy and intense downburst come through Wednesday and again it 
looks as if it passes into the Balkans towards the centre of Europe really being a brand of those. 

Across Africa high pressure will be across South Africa but still a few showers to get rid of first on 
Wednesday for keeping time before the sunshine returns. 

Now across India we’ll have the monsoon rains now. We’ll also have some pre-monsoon showers across 
the Northern parts. So for Delhi some heavy and at times thundery showers. 

Now across the Middle East there’s mostly a dry prospect here, possibly the out showers just affecting the 
Red Sea cross lanes and occasionally it could be rather breezy through the Golf. 

Now for Asia. Still some heavy rains come for Southern parts of China. Also for Hong Kong a little shower 
is proved to be a little bit heavy and thundery. 

 (BBC World News, 2008) 
Наявність декількох ізотопій, які актуалізуються через лексико-семантичний рядок, а саме spells of 

sunshine, heavy, intense downburst, high pressure, showers, the sunshine, the monsoon rains, pre-monsoon 
showers, heavy, thundery showers, a dry prospect, breezy, heavy rains, a shower, heavy, thundery. Цей смисло-
вий ланцюжок зумовлює появу в дискурсі наступного ізотопного ланцюжка, пов’язаного з географічни-
ми назвами, такими як Scandinavia, Europe, the Balkans, the centre of Europe, Africa, South Africa, India, the 
Northern parts, Delhi, The Middle East, the Red Sea cross lanes, Asia, Southern parts of China, Hong Kong.  

MG 
Hello! There’s some unsettled weather on the North West Part of Europe. If ignore France, the South of 

the UK’s lucky to have some wet weather through Friday and into the weekend. Showers continue across much 
of Southern Scandinavia and extending across into East Europe but plenty of sunshine to be enjoyed through 
the whole of the Mediterranean. Some sunshine too in Cairo. Here’s the temperature’s as high as forty de-
grees by Saturday. 

 It has been very wet across South Africa. More heavy showers to come in Cape Town throughout the next 
couple of days. Very wet weather brewing up across the Philippines too.  

Tokyo’s also looking fairly showery along Singapore, Hong Kong. Beijing has dry story through this com-
ing weekend. Temperature’s close to thirty degrees. Near forty-seven degrees the expectations for Muscat by 
Sunday or one or two showers in Aden. Bye-bye. 

(BBC World News, 2008) 
Базова ізотопія представлена більш деталізованим лексико-семантичним рядком, що відтворює певні 

географічні поняття, які є базовими у даному жанрі, а саме: the North West Part of Europe, France, South 
Africa, the South of the UK, Southern Scandinavia, East Europe, the Mediterranean, Cairo, Cape Town, the Phil-
ippines, Tokyo, Singapore, Hong Kong. Beijing, Muscat, Aden. 

На наш погляд, кожний ритмо-ізотопний ланцюжок набуває виділеності завдяки специфічним 
метричним угрупованням  і сигналізує про надходження істотно нової інформації, таким чином 
висвітлюючи опорні смислові кванти. 
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Експериментально-фонетичний аналіз на перцептивному рівні дозволяє вичленити специфіку 
акцентуації ритмо-ізотопних ланцюжків. Слід також зазначити, що спостерігається компактність 
розташування метричних угруповань, що маркують смислові кванти інформації. Метричні блоки хорей + 
хорей + амфібрахій + амфібрахій +  хорей + хорей + хорей,  хорей +  хорей +   анапест +   хорей + хорей +  
хорей,   хорей + дактиль + хорей сигналізують фокус інформації, що вербально представлена ритмо-
ізотопними ланцюжками. Наприклад: 

 WG 
Well∫ *Scandinavia’s en*joying some *warm and *settled *spells of *sunshine. 
 
_      ∫  ’___ _ ∫’___ _∫ _’ ___ _∫   _        ’___     _ ∫   ’___ _∫ ’___   _ ∫’___    _∫ 
 
 (хорей+хорей+амфібрахій+амфібрахій+хорей+хорей+хорей) 
The *same cannot be *said *elsewhere across *Europe. 
_ ’___∫  _ _ _ ’___ ∫ ’___ _ ∫ _ _ ’___ _∫ 
(ямб+                   +хорей    +                 ) 
*Still some *heavy   and in*tense *downburst∫ *come through *Wednesday∫ 
’___     _    ∫ ’___ _ ∫_      _ ’___  ∫ ’___      _   ∫  ’ ___      _      ∫   ’___   _    ∫  
(хорей       +  хорей+   анапест +   хорей      +     хорей         +  хорей    + 
and a*gain it looks as it *passes into the *Balkans and towards the *centre of  
_    _ ’___∫ _  _      _  _   ’___ _ ∫_ _   _     ’___ _ ∫   _    _     _      _    ’__ _    _∫ 
анапест  +                                +                            +                                        + 
*Europe ∫*really *being a *brand of *those. 
 ’___ _ ∫   ’___ _ ∫’___ _ _∫  ’___   _  ∫  ’___∫ 
 хорей) (хорей + дактиль + хорей) 
Ізотопія "Прогноз погоди у Африці" також має специфічний акцентний рельєф, що тісно пов’язаний з 

комунікативно релевантними зонами дискурсу. 
MG 
*More heavy *showers to *come in *Cape Town∫  
’___    __ __ ∫ ’___ __ __∫  ’___ __ ∫ ’___   __  ∫ 
(дактиль     +  дактиль + хорей     + хорей     + 
throughout the *next *couple of *days 
   __       __   __  ’___∫  ’___ __ __∫ ’___∫ 
                                   + дактиль +         ) 
*Very *wet *weather*brewing up across the *Philippines∫  
’___ _ ∫ ’___∫’___ __ ∫’__  __  __  __ __ __∫   ’___ __  __∫  
(хорей +      + хорей +                                 + дактиль  
*too. 
’___∫ 
+            ) 

 (BBC World News, 2008) 
Таким чином, у репрезентаціях представників двох макросоціальних груп, можна помітити кореляцію 

акцентного рельєфу з релевантними логіко-смисловими квантами інформаційного простору завдяки 
"компактності" розташування метричних угруповань, які виступають як коннектори зворотного зв’язку 
між адресантом та адресатом та сприяють досягненню  перлокутивного ефекту висловлювання, 
підвищуючи його семантичну ємність. 

Перспективою подальшого вивчення може стати більш глибокий аналіз специфіки функціонування 
тональної, динамічної та часової підсистем у сенсі виокремлення опорних смислових квантів 
вербального контексту з урахуваннями гендерної дихотомії. 
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Власик Н. В. Семантический ритм и его акцентно-слоговая динамика.  

Статья посвящена выявлению  степени корреляции между семантическим и фонетическим ритмом. 
Были выделены ритмо-изотопные цепочки дискурса  mass- medіa и их маркировка на фонетическом 

уровне определенными метрическими группировками. В работе установлена специфика связи 
акцентного рельефа с  коммуникативно релевантными зонами дискурса, значительное внимание уделено 

условиям ритмической организации текста.  

Vlasik N. V.  Semanyic Rhythm and its Accentuation Dynamics.  

The article highlights the correlation among the semantic and the phonetic rhythm within the framework of the 
mass-media discourse. It has been proved that the semantic chains are marked on the phonetic level. The data 

obtained expose the accentual relief of the semantically relevant information quants. Thorough attention is paid 
to conditions of rhythmic organization of the text.     
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НАГОЛОС В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ МОВАХ 

У статті наведено зіставний аналіз системи наголосу англійської та японської мов. Порівняльна 
характеристика акцентно-ритмічних систем  даних мов дає підставу для визначення деяких типових 
фонетичних помилок в англійській мові носіїв японської мови на супрасегментному рівні. Виокремлено 

показники визначення типологічних характеристик системи наголосу в досліджуваних мовах. 

Наприкінці ХХ ст. англійська мова набула статусу мови міжнародної комунікації. У країнах Східної 
Азії, у тому числі в Японії, англійська мова, що є основним джерелом запозичень у сучасну японську 
мову, широко використовується в різних сферах суспільного життя. 

Англійська і японська мови належать до різних мовних груп. Цим багато в чому обумовлені 
труднощі, що виникають у японців під час оволодіння фонетичною системою англійської мови, зокрема 
просодичними засобами, до яких належить словесний наголос. Формування механізмів, що забезпечують 
мовну діяльність японців англійською мовою, відбувається в умовах дії міжмовної інтерференції. Дія 
інтерференції призводить до порушень у мовленні, що ускладнює його використання як засобу 
спілкування.  

Зіставний аналіз фонологічних систем англійської і японської мов може сприяти вдалому підбору 
навчальних матеріалів, розробці вправ і подоланню інтерференції рідної мови. Таким чином, метою 
статті є зіставний аналіз наголосу англійської та японської мов, а також визначення типових помилок у 
англійському мовленні японців на рівні просодії. 

У лінгвістиці розрізняють словесний, синтагматичний (тактовий) і фразовий наголос. Також  
розрізняють особливий вид наголосу – логічний, призначення якого полягає у смисловому підкресленні 
найбільш важливого у даній мовленнєвій ситуації слова в реченні. Склад (або склади), які виділяються 
серед інших складів у межах слова, називаються наголошеними. Співвідношення різних ступенів 
виділення складів у слові являє собою акцентну структуру слова. Словесний наголос складає слово, 
організує його склади у мовну одиницю, яка має певну акцентну структуру. Так, словесний наголос 
виконує конститутивну функцію. Також, цей вид наголосу дає мовцю можливість сприймати 
послідовність складів як певний акцентний малюнок слова. Ця функція словесного наголосу відома як 
розпізнавальна. Правильна акцентуація допомагає слухачеві з більшою легкістю здійснювати процес 
комунікації, у той час як перекручений акцентний малюнок слів, неправильно розміщений словесний 
наголос перешкоджає нормальній комунікації. Словесний наголос сам по собі здатен диференціювати 
значення слів та їх форм, таким чином він виконує динстинктивну функцію. Різні акцентні малюнки 
слова, різний ступінь наголосу або його різне місцезнаходження утворюють опозиції: ‘import – im’port, 
‘billow – be’low.  

Про наголошені склади часто говорять як про найбільш виділені в слові. Однак Г. В. Торсуєв вважає, 
що поняття "наголошений" та "виділений" не можуть вживатися як синоніми [1: 53-57]. Ефект виділення 
досягається за допомогою деяких фонетичних характеристик звуків. Загальновідомо, що звуки мови 
мають різний ступінь сонорності. Сонорність являє собою внутрішню характеристику голосних,  яка 
напряму пов’язана не з акцентною структурою слова, а з іншими артикуляційними характеристиками; і 
разом з ними робить свій внесок у створення ефекту виділення. Таким чином, термін "виділення в потоці 
мовлення" має більш широке значення ніж "наголос". Це досягається за допомогою компонентів 
словесного наголосу, таких як голосність, довгота, якість голосного. У дискурсі ефект виділення може 
підсилитися завдяки мелодії, яка в свою чергу є компонентом інтонації.  

Для визначення типологічних характеристик системи наголосу в мовах, що зіставляються, виділяють 
такі показники: 

1. Природа наголосу. 
Розрізняють динамічний (силовий або експіраторний), музикальний (тонічний або мелодійний) 

наголос. У деяких мовах ці види наголосу використовуються у комбінації один з одним. Так, наприклад, 
на думку М. В. Раєвського, німецький наголос є динамічним. Проте інші лінгвісти, наприклад, Р. О. 
Будагов, вважають, що в німецькій мові є елементи силового та елементи музичного наголосу. Термін 
"наголос" або "акцент" можна визначити як якісну характеристику (коли якість голосного є засобом 
вираження наголошення) і, також, як кількісну характеристику (відносно збільшена тривалість 
наголошеного голосного).  

2. Місце наголосу в слові. 
Кожній мові властиві свої правила, що регулюють місце наголосу в слові. Розрізняють рухомий і 

нерухомий наголос. Нерухомим слід вважати наголос, який завжди падає на один і той самий склад, 
незалежно від того, в якій словоформі він виступає. Так, наголос у чеській мові є нерухомим. Якщо 
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змінювати слово jeden (наз. в., одн.), то у кожній з отриманих форм наголос буде падати на перший склад 
jedeneho (род. в., одн.). 

У мовах з рухомим наголошенням словесний наголос може падати на будь-який склад, як це 
відбувається, наприклад, в російській мові (город, ворота, молоток). Інколи значення слова при цьому 
не змінюється, наприклад: рос. творог – творог, обух – обух. Тобто мова йде про випадок співіснування 
нормативних варіантів вимовляння одного і того самого слова за відсутності значеннєвого та 
стилістичного розходження. 

3. Якість наголосу. 
Традиційно розрізняють три ступеня наголосу. Основний наголос є самим сильним. Другорядний 

наголос займає друге місце за силою. Усі інші ступені наголосу відносяться до слабкого наголосу, при 
цьому вважається, що ненаголошені склади також несуть на собі слабкий наголос. Американські 
фонетисти Б. Блок і Дж. Трегер виділяють 4 ступені словесного наголосу: гучний, помірно гучний, 
середній, слабкий. Інші лінгвісти розрізняють такі 4 ступені словесного наголосу: основний, 
другорядний, третинний, слабкий. Різниця між третинним і слабким є незначною і здається часом 
суб’єктивною. Критерії для розрізнювання ступенів наголосу дуже розмиті: наприклад, наголос у 
другому переднаголошеному складі таких англійських слів як ,libe’ration, ,recog’nition у працях одних 
фонетистів вважається другорядним, а в інших – третинним. 

4. Фунції наголосу. 
Розрізняють дві основні функції наголосу: 

− словорозрізнювальна (коли наголос служить для розрізнювання лексичних одиниць); 
− форморозрізнювальна (коли наголос використовується для розрізнювання словоформ одного і 

той самого слова). 
За своєю природою наголос у мовах, що порівнюються, різний. Англійський словесний наголос є 

силовим (динамічним), оскільки ефект наголошеності досягається за рахунок більш напруженої 
артикуляції наголошеного складу. Стосовно японської мови Є. Д. Поліванов сформулював таке 
визначення:  "Наголос, який базується на висоті голосового тону (тобто частоті коливань голосових 
зв’язок), називається музичним наголосом (або музикальною акцентуацією)" [2]. Автор вважає 
музикальний наголос найбільш складним явищем японської мови. Філолог-японіст Н. І. Фельдман із 
приводу наголосу в японській мові пише: "Наголос в японській мові передається через різницю відносної 
висоти тону. Підвищення тону може поширюватися як на одну мору, так і на декілька. Стосовно ролі 
підвищення та зниження тону одностайної думки не існує. Деякі автори вважають істотним весь 
малюнок голосової мелодії; інші – лише наявність або відсутність так званого ядра наголосу, тобто 
високого складу з наступним низьким" [3].  

За місцем наголосу в слові англійська та японська мови суттєво відрізняються. В. Д. Аракін 
стверджує, що наголос в англійській мові можна назвати постійним або нерухомим, через те що у 
переважній більшості англійських двоскладових і трискладових слів наголос падає на перший склад 
(power, amusing, freedom), що може розглядатися як одна з типологічних ознак системи наголосу. Слова, 
в яких наголос падає на інші склади, крім першого, не є значно поширеними в англійській мові. Як 
правило, ці слова належать до запозичень із інших мов (criti`que "критика" і connoisseu`r "знавець") [4: 
84]. 

На відміну від англійського наголосу, японський наголос пересувний і не є фіксованим [4: 84]. Кожна 
ініціальна або фінальна мора може мати один із трьох тонів високий, середній, низький. Якщо перша 
мора має високий тон, то всі інші мори мають низький тон: inoc’i "життя",  ookam’im’ija "храм великого 
бога". Якщо перша мора має низький тон, то стають можливими такі варіанти: 

− усі інші мори мають середній тон: kа tac’i "форма", mu rasak’i’ iro "фіолетовий колір"; 
− наявність декількох тональних контурів: ko koro "серце, душа", o - kaasama "мама"; 
− всі інші мори мають високий тон: o toko "чоловік". 

Відмінність систем наголосу в мовах, що порівнюються, полягає, також, у тому, що в англійських 
словах з кількістю складів більше чотирьох, в яких головний наголос падає на другий або третій склад, 
чітко проявляється другорядний наголос: ‘cele bration "святкування", ‘inter ference "втручання". 
Другорядний наголос є характерним для слів з похідними префіксами, які при приєднанні змінюють 
значення слів:  

ante-  до-, перед; antemeridian [æntimә′ridiәn] – до опівдні, ранковий;  

аnti-  проти-, анти; antiaircraft [′ænti′ε ә kra:ft] – протиповітряний.  
Більшість складних прикметників мають два рівні наголоси, тому що обидва їх елементи є 

семантично важливими, наприклад: ‘absent-‘minded, ‘left-‘handed, ‘good-‘looking. При ослабленні 
значущості одного з елементів складного прикметника змінюється його акцентна структура, наприклад: 
‘spring-like, ‘nymph-like, ‘oval-shaped. Аналогічна тенденція спостерігається в складних іменниках: якщо 
їх елементи семантично значущі, обидва елементи мають рівний наголос, наприклад: ‘north-‘east; ‘north-
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‘west. У той же час, як відомо, більшість складних іменників мають один наголос на першому елементі, 
більш значущому, ніж другий. Вони інколи протиставляються іншим складним словам з аналогічним 
другим елементом, наприклад: ‘shop-girl –‘ ballet-girl; ‘dining-room – ‘bedroom. Другорядний наголос є 
характерним і для фразових дієслів – їхні другі компоненти змінюють значення дієслова. Складні 
числівники також мають два рівних наголоси, що надає значущості обом елементам,  ‘twenty-‘three, 
‘sixty-‘five. Таким чином, акцентна структура багатоскладових англійських слів регулюється ритмом 
мовлення і використанням другорядного наголосу. Як було вказано раніше, вирішальне значення при 
визначенні акцентної структури складних слів має семантичний фактор. 

Щодо японської мови, О. С. Старостін відносить до реалізаційних просодичних ознак наголосу тільки 
мелодійну, дотримуючись при цьому теорії про наявність в японській мові трьох ступенів висоти тону 
("низький", "середній", "високий"), але вважаючи достатнім при такому постулюванні двох просодичних 
ознак ("низький – ненизький", "високий – невисокий"): "Нині більш розповсюдженим є уявлення про 
двотонову систему (без середнього тону: у разі якщо середній тон іде слідом за низьким, він приймається 
за високий; якщо ж середній тон розміщується слідом за високим, він уявляється за низький" [5: 86-94]. 
Суперечним моментом дотепер залишається таке положення, згідно якого для одноморних слів 
виділяється два акцентуаційні типи, для двоморних – три і т.д. Є. Д. Поліванов вважає, що різниця 
одноморних слів  "ґрунтується саме на абсолютній висоті і силі даного слова-складу" [2]. Слова hi "день" 
та HI "вогонь" мають різні акцентуаційні контури. Такі пари одержують мелодійне оформлення при 
приєднанні до них відмінкових показників: hi-ga "день зн. в." та HI-ga "вогонь зн. в." [6]. В. В. Рибін 
експериментально довів, що при ізольованій вимові акцентні контури таких слів не розрізняються 
носіями японської мови. Таким чином, одноморні слова в ізольованій вимові мають не два, а один 
акцентний контур, двоморні слова – не три, а два і т.д. [6]. 

Функції наголосу в мовах, що зіставляються, також різні. В японській мові словорозрізнювальну 
функцію наголосу Є. Д. Поліванов пропонує вважати другорядною, тому що в японській мові досить 
багато омонімів, які мають однаковий сегментний склад і підпорядковуються однаковими правилами 
акцентного оформлення. Наприклад, si "смерть", si "місто", si "чотири"; iki "дихання", iki "район, 
кордон", iki "настрій, дух", iki "відновлення закресленого знака". Розпізнати такі омоніми можна тільки за 
контекстом. Інколи трапляється варіативність акцентного оформлення фонетичних слів, проте це явище 
не приводить до втрати їх значення, наприклад: su и Su "гніздо" (русск. творог - творог) [6]. Залишається 
ще багато суперечних питань у вивченні й практичному застосуванні японського музикального наголосу. 
Дана обставина пов’язана з тим, що наголос в японській мові є рухомим і за сегментним складом 
фонетичних слів важко передбачити його акцентне оформлення. В англійській мові наголос служить 
засобом розрізнення двоскладних слів, що відносяться до різних частин мови: розташування наголосу на 
першому складі двоскладного слова характеризує іменники (import "ввезення, імпорт", export "експорт"), 
а розташування наголосу на другому складі є характерним для дієслів  (im port "ввозити, імпортувати", ex 
port "експортувати") [4: 83]. 

Проведений теоретичний і експериментальний аналіз дозволяє виділити такі типові помилки в 
англійському мовленні японців на супрасегментному рівні: 

1. У 100% дикторів спостерігається перенесення наголосу: 
− зсув наголосу до початку слова (ill’egal – ‘illegal); 
− зсув наголосу до середини слова (pre’dominantly – predomi’nantly); 
− зсув наголосу до кінця слова (‘problems – prob’lems). 

2. Використання додаткового наголосу. 
У багатоскладових словах часто після наголошеного першого складу, другий або третій склад від 

початку слова стає наголошеним (in’tegrity – ‘integrity). 
3. Невикористання одного з наголосів у багатоскладових словах. 
Як говорилося вище, більшість англійських складних іменників і прикметників мають два рівних 

наголоси. В японській мові постановка двох рівних наголосів є неприпустимою. Дана помилка була 
зафіксована у 40% випадків. (‘ex – ‘husband – ex – ‘husband; ‘prehis’toric – prehis’toric; con’tinu’ation – 
continu’ation; re"sponsi’bility – responsi’bility).  

Усі порушення є обумовленими як специфікою фонетичної та просодичної системи англійської мови, 
так і специфікою рідної мови японців. Таким чином, підтверджується теорія про двоспрямований 
характер інтерференції. Виявлені помилки також обумовлюються типологічною і генетичною 
несхожістю англійської та японської мов, що призвело до прояву інтерференції. Для подолання цих 
помилок необхідно звернути увагу на особливості реалізації наголосу в англійській мові, які суперечать 
закономірностям японської мови.  
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Голикова А. В. Ударение в английском и японском языках. 

В статье приведен контрастивный  анализ системы ударения английского и японского языков. 
Сопоставительная характеристика акцентно-ритмических систем данных языков дает основание 
определить некоторые типичные фонологические ошибки в англоязычной речи носителей японского 
языка на супрасегментном уровне. Выявлены показатели определения типологических характеристик 

системы ударения в исследуемых языках. 

Holikova A. V. Accent in English and Japanese. 

The comparative analysis of accent in English and Japanese is given in the article. The confrontational 
characterization of the accent systems in described languages gives reason to determine some typical 

phonologic mistakes in Japanese people’s English on the suprasegmental level. The criteria of defining of 
typological characteristics of the accent system of the given languages are distinguished. 
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ПОЛІКОМПОНЕНТНІ КОМПОЗИТ-КОМПЛЕКСИ: СТИЛІСТИКА І ПРАГМАТИКА 

У статті розглядаються стилістичні та прагматичні особливості функціонування полікомпонентних 
композит-комплексів у художньому дискурсі та їх вплив на створення експресивності тексту та 

змалювання образів персонажів художнього твору. Певна увага приділена креативності авторів щодо 
створення таких композитних лексем. 

Однією з найцікавіших проблем англійського оказіонального словотворення є проблема так званих 
"другорядних" способів словотворення [1: 131], до яких належить багатокомпонентне (фразове) 
словотворення. Цей спосіб являє собою поєднання кількох (трьох і більше) базових морфем на основі 
процесу універбації, тобто переведення синтаксичних конструкцій до рангу складного слова. Одиниці, 
що виникають при цьому, є застиглими фрагментами мовленнєвого ланцюжка і можуть бути 
структурованими до дуже невеликої міри, оскільки будь-які подібні фрагменти можуть вибиратися 
мовцем з однієї ланки ланцюжка (внутрішнього лексикону) і вживатися в іншій вже в новій якості 
складного слова [1: 131]. 

У запропонованій статті ми ставимо за мету дослідити особливості функціонування 
полікомпонентних композит-комплексів у художньому дискурсі. Для досягнення поставленої мети 
маємо виконати такі завдання: 

− визначити стилістичні та прагматичні функції полікомпонентних композитних лексем у 
художньому тексті; 

− дослідити їх вплив на створення експресивності тексту та змалювання образів персонажів; 
− встановити залежність тенденції до виникнення в тексті полікомпонентних лексичних одиниць 

від креативності авторів художнього тексту. 
Предметом даного дослідження є функціонування полікомпонентних композит-комплексів у 

художньому дискурсі, об’єктом є стилістичні та прагматичні функції даних лексичних одиниць в 
художніх текстах. 

Матеріалом дослідження послужили 46 лексикалізованих синтаксичних конструкцій, вилучених 
методом суцільної вибірки з художньої прози Джерома К. Джерома та Хелен Філдінг. 

Дані лексеми протягом досить великого проміжку часу викликають інтерес лінгвістів [1-8], проте 
функціонування їх у різних мовленнєвих стилях та, зокрема, в художній літературі залишається ще 
недостатньо дослідженим. Це пояснюється двоїстим характером цих мовних одиниць: з одного боку, 
лексикалізовані синтаксичні одиниці є словоподібними, а з іншого – характеризуються певними 
синтаксичними ознаками [7: 77]. 

Уся розмаїтість підходів до вивчення проблеми утворення та функціонування лексикалізованих 
синтаксичних конструкцій відображається у різноманітності термінів, що використовуються для 
найменування цих одиниць. З огляду на їхню синтаксичну етимологію багатокомпонентні лексичні 
одиниці називають складними словами з внутрішнім синтаксисом (А. І. Смірніцький), 
лексикалізованими синтаксичними структурами (Ю. А. Зацний, С. М. Єнікєєва), складними словами, 
утвореними в результаті інтеграції словосполучень (Д. І. Квеселевич), складними словами синтакичного 
типу (М. С. Ретунська, І. В. Ковальова), фразовими епітетами (І. Р. Гальперін), епітетами-фразами та 
епітетами-реченнями (О. С. Ахманова). Беручи до уваги їх структурну схожість з одиницями комунікації 
інкорпоруючих мов, лексичні утворення такого типу називають інкорпорованими словами 
(Л. П. Леонова), словореченнями (Н. В. Шевлягіна). У лінгвістичній літературі їх також називають 
зрощеннями (П. М. Каращук), словами-фразами (П. В. Царьов), цитатними словами або голофразисами 
(О. Єсперсен, І. В. Арнольд), полікомпонентними лексичними одиницями (Н. Ф. Клименко), 
компресивами (Н. Н. Дементьєва), синтаксичними композитами, композитоїдами, універбатами-
реченнями (Л. Ф. Омельченко). 

Такі лексичні одиниці утворюються для заповнення лакун номінативного характеру і можливості 
економно та ємно виражати складні поняття в межах складного слова. Відмінність їх від звичайних 
композитів полягає, головним чином, у тому, що звичайні складні слова утворюються шляхом 
об’єднання синтаксично незалежних слів-основ, а складні слова синтаксичного типу формуються на базі 
готових словосполучень шляхом інтеграції синтаксично залежних один від одного компонентів [3: 79]. 
Оскільки лексикалізовані синтаксичні конструкції мають яскраво виражені конотативні властивості, 
вони використовуються учасниками комунікативного акту для більш повного задоволення номінативно-
комунікативних потреб, тобто найкраще підходять для дискурсивних цілей, зокрема письмового 
художнього дискурсу. 
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Незважаючи на різноплановість лексикалізованих синтаксичних конструкцій, значна їх кількість 
становить стійкі лексичні одиниці з властивими для них категоріальними ознаками. Головними ознаками 
лексикалізованих синтаксичних конструкцій, за С. М. Єнікєєвою, є їх смислова "злитість", фонологічна 
та графічна цільнооформленість, здатність виступати в якості одного члена речення [3: 232]. У кожному 
конкретному висловлюванні лексикалізовані синтаксичні одиниці функціонально наближаються до 
слова, оскільки вживаються для номінації конкретного предмета або явища з актуальними для даного 
комунікативного акту ознаками. Відбувається кардинальна зміна означуваної сторони лексикалізованого 
речення: предикативні відносини заглушуються, повідомлення тяжіє до цілісної номінації, 
комунікативна одиниця перетворюється на номінат [9: 41]. 

Найбільш типовими функціональними проявами лексикалізації синтаксичних одиниць є ад’єктивація 
та субстантивація. Новоутворення, що виникають внаслідок ад’єктивації та субстантивації синтаксичних 
конструкцій, набувають відповідних лексико-граматичних категоріальних ознак. Лексичне значення 
ад’єктивованої синтаксичної одиниці вказує на ознаку, а субстантивованої синтаксичної одиниці – на 
предмет (явище). 

Лексикалізація синтаксичних конструкцій передбачає їх граматичну категоризацію. Новоутворення, 
що функціонально уподібнюються прикметникам, мають ад’єктивне граматичне значення, у реченні 
виконують функцію означення, або іменної частини складеного присудка. 

"Its low-pitched gables and thatched roofs and latticed windows give it quite a story-book appearance, while 
inside it is even still more once-upon-a-timeyfied." (J. K. Jerome) 

Для субстантивованих синтаксичних одиниць характерними є морфологічні ознаки іменника: 
наявність категоріальної ознаки числа, вказівка на категорію означеності/неозначеності. 

"A ne’er-do-well was Harry – drank, knocked his wife about, they say. " (J. K. Jerome) 
У якості означення до субстантивованої одиниці можуть вживатися прикметники, присвійні та 

вказівні займенники, іменники в присвійному відмінку. Синтаксичні функції, які виконують 
субстантивовані словосполучення та речення, відповідають функціям, що традиційно притаманні 
іменникам. У реченні вони можуть виконувати, зокрема, функції підмета, додатка та предикатива. 

Що стосується внутрішнього наповнення, то в результаті лексикалізації синтаксичних конструкцій 
утворюються складні слова особливого типу, які мають значну інформаційну ємність і вирізняються 
семантичною насиченістю. Твірною основою служить готова синтаксична конструкція – 
словосполучення або речення – з притаманними їм синтаксичними зв’язками та відносинами, які 
визначаються наявністю елементів зовнішнього синтаксису: прийменників, сполучників, порядку слів. У 
результаті лексикалізації синтаксичної одиниці зв’язки між її компонентами втрачають актуальність як 
граматичні показники, але впливають на семантику похідного слова [3: 234]. Нове лексичне утворення 
набуває додаткового значення, що виявляється в новому експресивно-образному забарвленні. 

Серед досліджуваного корпусу лексикалізованих синтаксичних одиниць (універбатів) є так звані 
"промовисті" імена. Це голофрастичні композит-комплекси, що поєднують власні імена з образною 
характеристикою їх володарів: Elaine-named-to-Gordon-who-used-to-be-head-of-Tarmacadamin-Kettering-
Elaine, Mrs. Smug Married-at-twenty-two (H. Fielding). Ці цитатні імена, крім денотативної характеристики 
персонажів, несуть також аксіологічне навантаження – називаючи особу за найбільш притаманними їй 
рисами, автор включає в семантику новоутворень оцінне ставлення героя розповіді до названих 
персонажів, переважно негативне. 

"’Come on, Bridget-fucking-late-again’, he shouted impatiently." (H. Fielding) 
У даному випадку цитатний композит-комплекс характеризує не лише героїню, а саме її звичку 

запізнюватись на роботу, але й грубіяна-начальника, що вважає нормальним подібне звертання до 
підлеглих, чим, безумовно, дратує героїню, яка й без того відчуває свою провину. 

Інші субстантивовані полікомпонентні одиниці створені авторами для експресивного опису предметів 
(country-house-hotel, miracle-on-train-phone, hideous grow-bag-cum-milk-dispensing-machine), тварин, 
персонажів-людей (a ne’er-do-well, powers-that-be). 

"It [cat] trotted quietly on until its would-be-assassin [dog] was within a yard of it, and then it turned round 
and sat down in the middle of the road, and looked at Montmorency." (J. K. Jerome) 

Композит-комплекс would-be-assassin називає собаку, проте крім собаки, цей універбат у даному 
контексті яскраво характеризує кота, який зовсім не сприймає Монморенсі як небезпеку, чим явно 
ображає його собачу гідність. Таким чином лексикалізована синтаксична одиниця з семантикою 
"убивця" створює комічний ефект у контексті зустрічі зухвалого фокстер’єра зі ще зухвалішим котом. 
Наступні приклади характеризують душевний та психічний стан героїні твору Хелен Філдінг. 
"Instead I am going to turn into a hideous grow-bag-cum-milk-dispensing-machine which no one fancy and 
which will not fit into any of my trousers." (H. Fielding) 

Героїня має комплекс неповноцінності щодо своєї ваги; універбат у функції іронічної метафори 
виразно показує весь розпач героїні стосовно своєї зовнішності і відсутності сили волі (чи бажання) 
схуднути.  
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"…it doubles misery potential when you come home: no-number-stored-on-1471-misery, to add no-
message-on-answer-phone-misery, or number-stored-turning-out-to-be-Mother’s-misery." (H. Fielding) 

Використання субстантивних композит-комплексів з повторюваним спільним компонентом -misery 
додає ще більшої експресивності до опису пригніченого емоційного стану героїні з приводу ігнорування 
її чоловічою половиною людства. 

Переважна більшість лексикалізованих синтаксичних конструкцій у досліджуваному корпусі 
композитів є ад’єктивованими універбатами (34 одиниці), серед яких 32 є стилістично маркованими 
утвореннями і дві одиниці (time-and-motion study; egg-and-bacony sort of a man) реалізуються у функції 
звичайних означень. Немаркованість другого універбата визначається з контексту – цю характеристику 
своєму хазяїну дає собака в розмові з іншим собакою, які характеризують людей за запахом: 

"Oh, an egg-and-bacony sort of a man, with a dash of soap about him." (J. K. Jerome) 
У компаративній структурі актуалізується полікомпонентна ад’єктивована одиниця come-to-bed: 
"First you completely ignore me like some Hitler Youth ice-maiden, then you turn into an irresistible sex 

kitten, looking at me over computer with not so much ‘come-to-bed’ as just ‘come’ eyes, and now suddenly 
you’re Jeremy Paxman." (H. Fielding) 

Інші лексикалізовані полікомпонентні синтаксичні одиниці реалізуються у функціях епітетів: 
описово-оцінних, метафоричних та компаративних. Компаративні епітетні конфігурації створені 
авторами для експресивної характеристики невмілої гри на волинці: 

"He would begin magnificently with a wild, full, come-to-the-battle sort of note, that quite roused you." 
(J. K. Jerome) 

та характерного спонукання старшим молодшого до небажаної розмови: 
"’Now come along, Bridget. I don’t want any silliness’, she said in her Genghis-Khan-at-height-of-evil 

voice." (H. Fielding) 
Метафоричні епітетні конфігурації створені переважно для експресивної характеристики абстрактних 

референтів: a magic-of-Christmas miracle, end-of-life crisis, push-me-pull-you experiencing, vixen-from-hell 
fury (H. Fielding); life-and-death struggle, get-the-boat-along order (J. K. Jerome). 

Ад’єктивована полікомпонентна одиниця у метафоричній епітетній конфігурації у відповідному 
контексті опису розбивання намету вночі під зливою набуває іронічної конотації: 

"…you are preparing for a life-and-death struggle with him, when it begins to dawn on you that it’s Jim." 
(J. K. Jerome) 

У випадку з мистецтвом керування човном (get-the-boat-along order) метафоричний епітет сприяє 
досягненню комічного ефекту: 

"Plain practical rowing of the get-the-boat-along order is not a very difficult art to acquire, but it takes a 
good deal of practice before a man feels comfortable when rowing past girls." (J. K. Jerome) 

Голофрастичні композит-комплекси, актуалізовані у функції описово-оцінних епітетів, крім описових 
сем, мають також певні оцінні конотативні складові, а саме: 

− пейоративності: ‘Hello-not-now’ look, off-you-go sort of way, pointless Taste-of-Others exam, tedi-
ous-beyond-belief manuscript from lunatic (H. Fielding); 

− меліоративності: thin-but-attractive lips, divorced-by-cruel-wife Mark (H. Fielding); 
− культури та історичності: ever-to-be-famous June morning of 1215, still more once-upon-a-

timeyfied (J. K. Jerome) 
− іронічності. 

Епітетних конфігурацій з конотаціями іронічності переважна більшість. Полікомпонентні одиниці в 
цих епітетах створені для характеристики людей, яким не симпатизують головні герої: late-in-life 
smoothie, his what-do-you-mer-call-it clause, rich-but-overbread boyfriend (H. Fielding); at-home-sneered-at 
lady (J. K. Jerome): 

" She said in the special bright, breathy, isn’t-everything-super? voice that means, ’Do what I say or I’ll 
magimix your face!’" (H. Fielding) – у даному випадку поєднуються конотації іронічності та 
пейоративності; 

для дескриптивної номінації абстрактних референтів: incectuous-sex-sandwich sort of way, permanent 
date-with-Daniel standby (H. Fielding); rough-and-ready criticism (J. K. Jerome): 

"Mum had been to church and suddenly realized in a St. Paul-on-road-to-Damaskus-type blinding flash that 
the vicar is gay." (H. Fielding); 

для образного опису їжі, що не викликає ентузіазму: not-too-well-cooked dinner (J. K. Jerome); 
half-grapefruits bespined with cheese-and-pineapple-chunk-ladened toothpicks (H. Fielding); 

для вираження іронії з приводу винаходу косметичного засобу: 
"The Future (‘After Use’) a fat, jolly, Godbless-everybody sort of world…" (J. K. Jerome); 
для образної характеристики мови рибалок: 
"…they cursed us – not with a common cursory curse, but with long, carefully-thought-out, comprehensive 

curses…" (J. K. Jerome); 
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для опису виразу "обличчя" собаки: 
"There is a sort of Oh-what-a wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-make-it-

better-and-nobler expression about Montmorency that has been known to bring the tears into the eyes of pious 
old ladies and gentlemen." (J. K. Jerome) 

Великі виразні можливості фразових епітетів, що дозволяють їм виконувати в мові художньої 
літератури різноманітні стилістичні функції, визначаються, перш за все, особливістю їхньої семантики, 
що полягає в акумулюванні значного об’єму інформації в одному складному слові. При вживанні в 
художній літературі і в побуті складні слова цього типу набувають гумористичного, жартівливого або 
навіть гротескного характеру. Вживаючи лексикалізовану синтаксичну одиницю в ролі означення, 
письменник цілеспрямовано порушує його нормативну валентність на синтаксичному рівні, вириває його 
зі звичного, основного синтаксичного контексту і вміщує в інший контекст [10: 76]. Таким чином, за 
рахунок неочікуваності появи таких одиниць у функції означення досягається значний стилістичний 
ефект. Так, наприклад, словосполучення Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-
something-to-make-it-better-and-nobler, взяте окремо, становить закінчене речення і функціонування його 
в якості окремого речення є його основним синтаксичним контекстом. Дж. К. Джером вживає його як 
компактне словосполучення в іншому контексті – у функції препозитивного означення. Невідповідність 
граматичної структури і синтаксичної функції словосполучення надають епітету суб’єктивно-оцінного 
іронічного відтінку, що підсилюється змістом контексту, що нібито передає думки зовсім не ідеального 
за характером собаки. 

До структурних особливостей оказіональних фразових композит-комплексів, що перешкоджають 
можливій їх узуалізації, О. В. Ребрій відносить надлишковість структурних компонентів [1: 131]. В 
англійській мові не існує такого поняття, як "найдовше складне слово" [11: 66]. Максимальний розмір 
полікомпонентних слів визначається не обмеженнями структурного характеру, а реальною здатністю 
потенційного реципієнта сприйняти і адекватно інтерпретувати складну конструкцію. О. В. Ребрій 
наводить приклад найдовшого слова з п’ятнадцяти компонентів за результатами дослідження 
публіцистичної лексики [1: 131]. Щодо художнього дискурсу, теоретично слово може бути будь-якої 
довжини, оскільки графічне оформлення дає можливість декодувати практично будь-яке складне слово 
незалежно від кількості компонентів. В останньому з наведених прикладів полікомпонентний композит-
комплекс налічує 21 слово, що підтверджує гіпотезу про необмеженість структури таких лексичних 
одиниць, хоча більшість таких так і залишаться оказіональними. 

Лексикалізація синтаксичних конструкцій є типовим явищем для аналітичної за своєю типологією 
англійської мови, тому лексикалізовані синтаксичні одиниці не мають прямих еквівалентів в українській 
та російській мовах, оскільки категоріально-понятійні системи в цих мовах не збігаються [3: 238]. 

Оказіоналізми як створені нові мовні знаки, що вирізняються новизною форми та самобутністю 
змісту, найповніше характеризують креативний потенціал мовної системи, тим самим забезпечуючи 
вихід тексту, в якому вони вживаються, у систему мови [12: 181]. 

Тенденція до створення полікомпонентних композит-комплексів у художньому дискурсі є 
креативною особливістю ідіостилю автора. В аналізованих текстах двох авторів – Джерома К. Джерома 
(кінець ХІХ-початок ХХ ст.) та Хелен Філдінг (кінець ХХ ст.) – створено 46 лексикалізованих 
синтаксичних конструкцій: 15 одиниць у творах Дж. К. Джерома та 31 одиниця у творі Х. Філдінг. 
Порівнюючи креативність цих авторів щодо створення полікомпонентних одиниць, зауважимо об’єм 
проаналізованих текстів: 15 голофрастичних композит-комплексів на приблизно 600 сторінок тексту у 
Дж. К. Джерома та 31 одиниця на 280 сторінок тексту у Х. Філдінг. Чинниками такої кількісної 
розбіжності створення полікомпонентних лексичних одиниць може бути творча особливість даного 
автора або ж загальна тенденція в літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Вирішення цього питання 
може бути перспективою для наступних досліджень функціонування полікомпонентних композит-
комплексів та креативності авторів щодо їх створення у діахронічному аспекті. 
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Дембовская Л. М. Поликомпонентные композит-комплексы: стилистика и прагматика. 

В статье рассматриваются стилистические и прагматические особенности функционирования 
поликомпонентных композит-комплексов в художественном дискурсе и их влияние на создание 
экспрессивности текста, а также на изображение персонажей художественного произведения. 
Определенное внимание уделено креативности авторов к созданию подобных сложных лексем. 

Dembovska L. M. Policomponent Compounds: Stylistics and Pragmatics. 

This article deals with the stylistic and pragmatic peculiarities of functioning policomponent compounds in 
belle-lettre discourse and their impact on the expressiveness of the text and creation the characters’ images in 

the piece of fiction. Certain attention is paid to the authors’ creativity concerning formation of such compounds. 
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РИТМІЧНА ГРУПА ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СКЛАДОПОДІЛУ 
АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ 

У статті проаналізовано різні підходи до визначення ритмічної групи (фонетичного слова) як базової 
одиниці ритму мовленнєвого потоку, що відіграє безпосередню роль у складоподілі англійського 

мовлення. Також досліджено смислову й енклітичну тенденції виділення ритмічних груп у висловленні 
та структуру фонетичних слів, яка залежить від темпу мовлення та інтонації.  

Фонетичні та фонологічні дослідження складу посідають вагоме місце в мовознавстві, оскільки 
проблематика визначення складу, виявлення його межі, правил складоподілу в мові й мовленні й досі 
лишаються відкритою. Сучасні погляди на склад базуються в основному на вивченні силабічної 
структури, фонетичних особливостей поєднання фонем у складі, здатності складу утворювати мовні 
одиниці вищих рівнів (морфеми, слова та висловлювання), а також розрізняти слова й словоформи, тобто 
розглядають склад як мовну одиницю. Проте існує багато факторів, які свідчать про склад як: 

− найменшу вимовну одиницю, яка, безпосередньо, бере участь у відтворенні мовлення не як 
проста послідовність сегментів, а як суцільний артикуляційний комплекс; 

− мінімальну одиницю породження й сприйняття мовлення, всередині якої здійснюються прави-
ла коартикуляції; 

− мінімальний відрізок, у якому відбувається зростання і спад величини повітряного потоку 
("дихальний імпульс"); 

− поле реалізації наголосу й фразового (синтагматичного) акценту;  
− організатор сегментних одиниць у мовленнєвому ланцюжку; 
− мінімальну одиницю мовленнєвого ритму. 

Ці ознаки характеризують склад набагато ширше, тому що склад відіграє невід’ємну та особливу роль 
у мовленнєвій діяльності. Отже, у мові ми можемо спостерігати процес складоподілу в напрямку 
індуктивному, тобто від сполучуваності фонем у складі, його структури (фонетичної й фонологічної) до 
творення одиниць вищих рівнів, тоді як у мовленні цей процес розглядається у дедуктивному порядку – 
членування дискурсу на ритмічні групи, які у свою чергу поділяються на склади. 

Метою даного дослідження є виявлення правил членування мовлення на ритмічні групи (фонетичні 
слова), які є вирішальними у подальшому складоподілі. Досягнення мети передбачає виконання таких 
завдань: 

1) ознайомитися з експериментальними дослідженнями ритму мовлення; 
2) виявити дієвий принцип поділу мовленнєвого потоку на ритмічні групи; 
3) визначити основні правила членування на ритмічні групи. 

Безпосередньо перший етап складоподілу англійського мовлення складає процес членування 
мовленнєвого ланцюжка на ритмічні групи або так звані фонетичні слова. Цей етап є важливим тому, що 
правильність поділу на ритмічні групи залежить, у першу чергу, від артикуляційних та емоційних 
характеристик мовця, а, по-друге, від стилю обраного мовлення. 

1. У мовознавстві виникають різні суперечки щодо визначення мінімальної одиниці ритму мовлення. 
Більшість дослідників (у тому числі К. Л. Пайк, А. Ч. Гімсон, М. Халлідей та ін.) основною одиницею 
ритму вважають ритмічну групу. Деякі ж стверджують, що такою одиницею є синтагма [1; 2] або 
пропонують склад як мінімальну, а синтагму – як максимальну одиницю [3]. Суперечки в цій області 
пов’язані з тлумаченням самого поняття "ритм". Однак, незалежно від того, що лежить в основі даного 
поняття, найбільш логічним й оптимальним є підхід, згідно з яким склад розглядається як мінімальна, а 
ритмічна група як базова одиниця ритму мовленнєвого потоку. 

Такі розбіжності в поглядах також можуть виникнути в результаті визначення складу як сегментної 
або суперсегментної одиниці. Пригадаємо, що звуковий ланцюжок членується на окремі одиниці, які 
виділяються різними фонетичними засобами. Такими одиницями є фраза, фонетична синтагма, 
фонетичне слово (такт), склад і звук. Поєднання сегментних одиниць у більші одиниці здійснюється за 
допомогою суперсегментних, або просодичних одиниць, які неначе накладаються на сегментні (наголос 
та інтонація). Склад є і сегментною, і суперсегментною одиницею. Як сегментна одиниця склад 
представляє лінійну послідовність звуків, а як супрасегментна одиниця представляє собою єдність 
складових і нескладових звуків.  

Дана стаття розглядає склад як суперсегментну одницю, яка у комплексі з іншими складами під 
словесним наголосом утворює фонетичне слово (такт). Ритмічна група тут вживається в значенні, 
ідентичному з фонетичним словом, оскільки відтворює також ритм (темп) мовлення. Ритмічний ефект у 
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мовленні досягається закономірною послідовністю наголошених складів з ненаголошеними, які можуть 
бути енклітичними або проклітичними. Початкові ненаголошені склади завжди є проклітиками, кінцеві – 
енклітиками [4: 5-6]. 

Відомо, що членування мовлення на склади може відбуватися на складовому рівні ("syllable-timed 
rhythm") або здійснюватися шляхом повторення наголосів через більш-менш рівні проміжки часу ("stress-
timed rhythm" – акцентний ритм) [5]. Хоч англійській мові властивий другий рівень, де періодичність 
здійснюється шляхом такту (ритмічної групи), зустрічається також і складовий тип ритму, щоправда, 
досить рідко. Отже, немає сумнівів, що в ієрархії одиниць англійського мовленнєвого ритму склад 
займає первинне місце, тобто є мінімальною одиницею ритму. 

2. Питання щодо положення внутрішніх ненаголошених складів у ритмічній групі достатньо не 
вивчене. Проте існує дві точки зору, в результаті яких було визначено дві тенденції. Першу з них 
називають смисловою, за якою ненаголошені склади тяжіють до наголошеного складу тієї ж лексичної 
одиниці, або до одиниці, з якою даний склад тісно пов'язаний за смислом [6]: 

  'Mary | is 'leaving | to'morrow. 
Друга тенденція, за якою ненаголошені склади тяжіють до попереднього наголошеного, називають 

енклітичною. За таким підходом та ж фраза поділяється на ритмічні групи таким чином: 
  'Mary is | 'leaving to| 'morrow. 
Останній принцип є досить поширеним у лінгвістиці. Дослідники мовленнєвого ритму при поділі 

фрази на ритмічні групи частіше використовують енклітичну тенденцію поєднання ненаголошених 
складів, і це стало традицією в дослідженнях англійської мови, хоч обґрунтування даного положення 
відсутнє. 

Наприклад, Отто фон Ессен у своїх дослідженнях про функції ненаголошених складів у германських 
мовах дійшов висновку, що енклітична тенденція найбільш властива для цих мов, ніж проклітична [7].  

Кеннет Лі Пайк стверджує протилежне, що ненаголошені склади можуть виконувати і подвійну 
функцію: функцію проклітик і функцію енклітик [8].  

За дослідженнями Д. І. Андреєвої, енклітична тенденція зростає з пришвидшенням темпу мовлення. У 
швидкому темпі злиття фрази збільшується. У повільному темпі, навпаки, фраза розпадається на слова, а 
не на склади. Службові слова приєднуються до тих повнозначних слів, з якими пов’язані за смислом. У 
сповільненому темпі яскраво проявляється семантична тенденція [9: 25]. 

А. М. Антипова у своїх дослідженнях щодо визначення акустичних характеристик стику ритмічної 
групи у віршованому та прозаїчному текстах з використанням поперемінно семантичного і енклітичного 
принципів показала, що межа між ритмічними групами у більшості випадків характеризувалася 
перепадами в частоті тону й інтенсивності. На перший погляд, даний результат здавався логічним, і 
перепади свідчать про слабкість зв’язків. І це давало привід говорити про межу між ритмічними групами, 
однак аналіз стиків складів усередині ритмічної групи виявив подібні перепади. Таким чином, усе це дає 
підстави вважати, що в потоці мовлення практично неможливо провести чітку межу між ритмічними 
групами, як і часто неможливо знайти цю межу між звуками, складами, словами і навіть висловленнями 
[9: 25-26]. 

Структура ритмічної групи містить щонайменше один наголошений склад з приєднуваними до нього 
ненаголошеними складами. Вище йшлося про просту ритмічну групу, тобто про таку, яка містить один 
"сильний" центр (наголошений склад). Розрізняють і складну ритмічну групу, тобто таку, яка містить два 
і більше наголошених склади. У складній ритмічній групі перше виділене слово має наголос першого 
ступеня, друге (третє і т.д.) – наголос другого ступеня. Другий наголошений склад (слово) розміщується 
на одному рівні з попереднім. (У тексті позначається крапкою.) Ненаголошені склади розміщуються між 
наголошеними складами приблизно на одному і тому ж рівні, що й наголошені склади. Наприклад: 

  'Mary ˙Smith | ˙entered the ˙house | 'quickly. 
Велику роль у визначенні типу ритмічної групи відіграє мелодія. У простій ритмічній групі 

наголошений склад більш рухливий у тональному плані по відношенню до сусідніх складів. Він може 
займати вище положення, нижче або однакове по відношенню до сусідніх складів. У складній ритмічній 
групі наголошені склади і проміжні ненаголошені прямують до одного тонального рівня, до монотону. 
Таке розміщення слів спонукає їх до більш тісного зв’язку. Помітно, що до складної ритмічної групи 
входять слова, тісно пов’язані за смислом. 

Складну ритмічну групу, яка складається з двох наголошених складів, прийнято називати 
дворядковою (двухрядовой). Якщо кількість наголошених складів перевищує два, то така ритмічна група 
називається багаторядковою, яка зазвичай характеризується високою рівною шкалою. Наприклад: 

  'Did you ˙really | ˙go there | 'yesterday? 
Подібна ритмічна група часто зустрічається в розмовному мовленні у британському варіанті 

англійської мови. В американському варіанті, для якого властиві рівні шкали, багаторядкова ритмічна 
група характерна не тільки для усного мовлення, а й для читання письмових текстів [9: 27]. 
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А. М. Антипова у своїх дослідженнях показала, що дворядкова ритмічна група, яка складається зі слів 
з наголосом першого і другого ступенів, часто зустрічається на початку фрази, а ритмічна група, яка 
містить слова з наголосом першого і третього ступенів, типова для кінця фрази, якщо термінальний тон 
падає на передостаннє повнозначне слово. 

Кількість ненаголошених складів у простій ритмічній групі варіюється. За висновками 
А. М. Антипової, кількість ненаголошених складів у ритмічній групі знаходиться в діапазоні 0-7. У 
середньому в прозаїчних текстах кількість ненаголошених складів в 2-2,5 рази перевищує наголошені 
склади. Найчастотнішою є ритмічна група, яка містить 2-4 склади, з яких один наголошений. Ці дані 
знаходяться у відповідності з дослідженнями інших авторів [10]. 

Оскільки завдання аналізу мовлення вимагають членування на ритмічні групи, то у визначенні 
умовних меж ми можемо підтримувати або смисловий, або енклітичний принцип. Ритмічна група легко 
визначається як лінгвістична одиниця завдяки наголошеним складам. Кожний наступний наголошений 
склад є сигналом початку наступної ритмічної групи. Частина, яка безпосередньо стоїть перед 
наголошеним складом, сприймається як кінець попередньої ритмічної групи. А, отже, це говорить на 
користь енклітичному принципу. 

3. Членуючи мовлення на ритмічні групи, або фонетичні слова, слід зазначити їх структуру та 
вказати, які слова виступають проклітиками чи енклітиками. Враховуючи інтонаційний чинник слів 
англійського мовлення, виділяються слова, які є завжди наголошеними і які займають ненаголошені 
позиції в ритмічній групі, але за певних умов можуть інтонаційно виділятися. "Ядром" фонетичного 
слова є наголошений склад, який відповідно міститься в наголошеному слові. 

Наголошеними словами в ритмічній групі, як правило, є повнозначні частини мови, що мають власне 
лексичне значення: іменники, прикметники (крім присвійних), дієслова (особові й неособові) і 
прислівники (крім відносних) на противагу службовим словам, які виражають граматичне значення, 
відношення між словами в реченні (артикль, прийменники, сполучники, частки): 

  'School be|'gan in | 'earnest | 'next | 'day. 
Порівняно зі службовими словами, числівники, а також питальні, вказівні й так звані емфатичні 

займенники мають велику семантичну вагу і виділяються наголосом, як і повнозначні слова:  
I 'see it | 'now – a | 'long |'room, | with 'three | 'long | 'rows of | 'desks and | 'six of | 'forms, and | 'bristling | 

'all | 'round with | 'pegs for | 'hats and | 'slates. 
Допоміжні й напівдопоміжні дієслова наголошуються в окремих випадках, у яких їхня семантична 

вага підвищується і яким відповідає певна граматична конструкція. Крім того, наголошеності цих слів у 
реченні може сприяти і ритмічна будова даної синтагми: 

  'Shall I | 'ever | 'forget (')those | 'lessons? 
Наголошеність shall у цьому прикладі викликана емоційністю даного риторичного питання. Також 

ритмічна тенденція, характерна для англійської мови, сприяє наголошеність допоміжних і 
напівдопоміжних дієслів, які починають питання, а особові займенники, що стоять за ним – 
ненаголошені: 

  'Will he | 'come? – Will 'he come? 
За ненаголошеними займенниками, як правило, слідує наголошене дієслово: таким чином і 

встановлюється ритмічне чергування сильніших з слабшими складами. Нижче подаються ще приклади з 
наголошеними допоміжними і напівдопоміжними дієсловами: 

1. (We have 'taken on a | 'stiff |'job.) – We 'have. 
2. (Have I 'said a | 'word about | 'taking her a|'way?) – 'Have I | 'now? 
3. (I 'came on | 'purpose.) – But you 'mustn’t. 
4. (I 'don’t re|'member | 'asking her.) – You 'didn’t. – (') 'I asked her. 

У цьому випадку вони заміняють основні дієслова. Проте, якщо займенник стає семантично ведучим 
словом, – дієслово буде ненаголошеним (див. вище приклад 4). 

У заперечних реченнях: 
"You 'couldn’t have | 'come more | 'fortunately", "I 'don’t | 'think you | 'know my | 'son", "You 'mustn’t | 

'mind him", "It 'isn’t a | 'great | 'deal of |'trouble. " та ін. допоміжні та напівдопоміжні дієслова наголошені 
під впливом ритму (звідси і злиття заперечної форми розмовного стилю ['dəʊnt], ['kʊdnt], ['ıznt] та ін.). 

Ненаголошена частка not або її редукована форма [nt] власне позначає заперечення (It 'did not | 'rain | 
'last | 'night.); наголошена not виражає не тільки заперечення, а й протиставлення. Якщо сказати  It did 
'not | 'rain | 'last | 'night, це говорить про те, що хтось стверджує протилежне. 

Подібні випадки трапляються з деякими сполучниками й прийменниками. Так, односкладові 
сполучники й прийменники, які стоять на початку речення і за ними слідує ненаголошене слово, можуть 
виділятися наголосом: 

  'On the | 'way they were | 'stopped by | 'heavy |'traffic. 
  'If you | 'come we shall | 'talk it | 'over. 
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Двоскладові прийменники і сполучники часто є наголошеними у всіх реченнях (крім кінцевого 
положення для прийменника), так як їхня силабічна будова дозволяє легко чергувати наголошені склади 
з ненаголошеними. 

Однак особові, присвійні, зворотні і відносні займенники, а також артиклі, як правило, ненаголошені 
в англійському мовленні [11: 190-192]. 

Роджер Кінґдон у своїй праці "The Groundwork of English Intonation" подає список слів, розподілені за 
частинами мови, які зазвичай є наголошеними (1) або ненаголошеними (2), з ґрунтовним поданням 
прикладів та правил: 

(1) 
– майже всі іменники; 
– вказівні, емфатичні й присвійні займенники; 
– кількісні та порядкові числівники, вказівні детермінативи; 
– прикметники, активні й пасивні дієприкметники; 
– особові дієслова, допоміжні (крім be і have) та модальні дієслова (заперечні форми в питаннях чи 

ствердженнях); 
– усі прислівники, крім відносних; 
– прийменники, вжиті в значенні прислівника, складні прийменники; 
– двоскладні сполучні слова; 
– усі питальні слова (займенники, деремінативи, прислівники); 
– відокремлений вигук. 

(2) 
– іменники широкої денотації; 
– особові та зворотні займенники; 
– артиклі та присвійні прикметники; 
– допоміжні (враховуючи be і have) та модальні дієслова (стверджувальні форми) (у питаннях 

стверджувальна форма will може бути наголошеною або ненаголошеною); 
– відносні прислівники; 
– моносилабічні прийменники; 
– односкладні сполучні слова, відносні займенники; 
– вигуки, за якими слідують наголошені слова [12: 170-202]. 

Таким чином, проклітичні й енклітичні склади містяться в неповнозначних та службових словах. Але 
ненаголошеність деяких з них може варіювати з наголошеністю під впливом інтонаційно-емоційного 
виділення, залежно від їх позиції у фразі або наявності їх семантичної ваги. 

Для даного дослідження вибір принципу оцінки ненаголошених складів як проклітик або енклітик 
важливий, значною мірою, залежить від темпу й обраного стилю мовлення. Тому, як висновок, 
експериментально-фонетичне дослідження майбутньої дисертаційної роботи опиратиметься на 
енклітичний принцип членування мовленнєвого потоку на ритмічні групи з урахуванням чергування 
наголошених і ненаголошених складів у їх структурі, яке відтворює ритм мовлення. 
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Эррэро Бикус  Н. А. Ритмическая группа как неотъемлемая часть слогоделения английской речи. 

В статье проанализировано разные подходы к определению ритмической группы (фонетического слова) 
как базовой единицы ритма речевого потока, которая играет непосредственную роль в слогоделении 
английской речи. Также исследовано смысловую и энклитическую тенденции выделения ритмических 
групп в высказывании  и структуру фонетических слов, которая зависит от темпа речи и интонации. 

Herrero Bikus N. A. The Rhythm Group as an Integral Part of the Syllabification of English Speech. 

Different approaches to define the rhythm group (the phonetic word) as a basic rhythmical unit of the speech 
flow which plays an immediate role in English speech syllabification are analysed. The Notional and enclitic 

tendencies of differentiating of rhythm groups in speech  as well as the structure of phonetic words that largely 
depends on the speech tempo and the intonation are investigated.  
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РІЗНОРІВНЕВІ МАРКЕРИ ПОЗНАЧЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНО-КІЛЬКІСНОЇ АКЦІЙНОСТІ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ)  

У статті розглядаються дієслівні маркери позначення невизначеної кількості. Фокусується увага на 
різнорівневій маніфестації невизначено-кількісної семантики на параметрі акційності. Йдеться про 

поліфункціональність морфем, про проблему аспектуальності в домені англійських дієслів та 
полісемічність акційних утворень. 

Як, відомо, мова антропоцентрична, вона являє сюбою кумуляцію практичних, теоретичних та 
культурних знань та досвіду людства, які осмислюються та вербалізуються носіями мови, утворюючи 
мовну картину світу. Суб’єкт пізнання не отримує значення в готовому вигляді, а формує їх, обираючи 
той чи інший варіант з огляду на прагматичну настанову. У частиномовній парадигмі кількості 
виокремлюється дієслівний сектор позначення акційності (дії), вивчення якої становить неабиякий 
інтерес, адже вона є формою закріплення людського знання про об’єктивно існуючий кількісний аспект 
дії. Об’єктом дослідження у статті виступають квантитативні дієслова англійської мови; предметом – 
виявлення та осмислення різнорівневих маркерів позначення невизначеної кількості дії. Актуальність 
теми зумовлена тенденціям до вивчення системно-функціонального буття мовних одиниць, а також – 
малодослідженістю у філологічних студіях питань вербалізації субкатегорії невизначеної кількості 
акційними одиницями. Під невизначеною кількістю розуміється кількість, що не підлягає числовому 
визначенню (підрахунку або вимірюванню) і вербалізується одиницями відповідної семантики. 

Дослідженням зазначеного квантифікативного аспекту на матеріалі дистантних мов довгий час 
привертає увагу філологів. Окремими питаннями множинності дієслівного поняття на матеріалі 
дистантних мов займалися О. Єсперсен (1958), В. В. Виноградов (1947), В. З. Панфілов (1965) та ін. 
Розгляду проблем предикативної множини та аналогії між дієслівною множинністю та іменниковою 
категорією числа присвячені праці В. Дреслера (1968), Д. К’юзіка (1981), Дж. Байбі (1994). 
Аспектуальній та видо-темпоральній проблематиці у світлі кількісних параметрів присвячені праці О. О. 
Шахматова (1925), Ю. С. Маслова (1958), О. В. Бондарка (1971,1983), В. С. Храковського (1986, 1989), О. 
В. Падучевої (1996), О. В. Петрухіної (2000), А. Б. Шлуінського (2005) та ін. Різні типи значення 
дієслівної квантифікації досліджували у своїх роботах на матеріалі слов’янських мов О. О. Потебня 
(1958-1985), І. А. Бодуен де Куртене (1963), В. М. Русанівський (1959, 1977), Л. Д. Чеснокова (1983), В. 
С. Храковський (1986, 1989), І. Р. Вихованець (1988, 2004), О. В. Падучева (1996), І. Г. Долініна (1989-
1996), А. П. Загнітко (1991, 1993). На матеріалі германських мов великий внесок у аналіз проблеми 
ідентифікації кількісних характеристик дії був зроблений О. Д. Гакеном (1981), С. О. Швачко (1981, 
2008), І. А. Фетюхіною (1990), О. М. Медвідь (2001, 2007), Л. М. Моісеєнко (2005). 

Полiаспектнiсть кiлькiсних відношень у навколишньому свiтi об’єктивує відповідну їх 
концептуалізацію та категоризацію. Серед мовних засобів позначення кількості виокремлюються, з 
одного боку, актуалiзатори точної кiлькостi, а з іншого — неточної (приблизної та невизначеної). Мовна 
категорія кількості представлена комплексом різнорівневих маркерів, чиє семантичне наповнення 
співвідноситься з логічним поняттям про кількість.  

Корпус морфемної маніфестації субкатегорії невизначеної кількості включає префікси, суфікси та 
корені. До морфемних маркерів латинського походження із семою "зменшення кількісних ознак" 
належать префікси de-, dis-, re-. Префікс de- у складі дієслів відзначається варіабельністю кількісної 
семантики. Лексикографічний аналіз [1] показав, що низка англійських дієслів типу to decrease, to 
depress, to descend зберігає "прозорість" кількісної семантики: формант de- етимологізує кількісно-якісне 
значення "зниження, послаблення", а також просторову направленість "вниз". У ряді акційних елементів 
простежується перевага квалітативної семантики над квантитативною, наприклад, у дієсловах типу англ. 
to deride, to detest, що виражають пейоративну суб’єктивну оцінку. У англійській мові також функціонує 
група дієслів з префіксом de-, що лексикографічно не фіксує кількісне значення, оскільки високий 
ступінь інших категоріальних сем зробив "розмив" квантитативну семантику (напр. англ. to declare, to 
delude), або навіть спустошив і звів до нуля (напр. англ. to deport). 

Префікс dis- та його асимільовані (dir-, dif-) та редукований (di-) варіанти виступають субститутом 
префіксальної морфеми de- (у запозиченнях з латини та французької мови). Окрім невизначено-
кількісного категоріального значення "зменшення, применшення" префікс dis- реалізує якісне значення 
"away", "utterly", "exceedingly", напр. to disperse = dis- "widely" + spargere "scatter, strew", to disannul = dis- 
"away" + annullāre "to bring to nothing" (від лат. nullus "not any"). 
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Широковживаний формант re- характеризується в сучасній англійській мові синкретизмом: окрім 
позначення повторюваності дії (типу англ. returned and returned, reread and rewrite), цьому морфемному 
елементу притаманна сема "зменшення" (типу англ. to reduce, to relief, to relinquish). 

Дієслівна інтенсивність корелює із ступенем напруженості перебігу процесу [2: 69]. Оцінка 
передбачає існування певної норми або еталону. Норма встановлюється завдяки існуючим у суспільстві 
уявленням про значущість предмету чи феномену реальної дійсності. Тому і поняття еталону, і шкала 
інтенсивності існують у свідомості учасників акту комунікації апріорно. Посилення дії передбачає її 
інтенсивність, порушення норми, що у сфері дієслівної акційності передається морфемним 
репрезентантом over- або конструкціями, до складу яких входить лексема з висхідним градуальним 
значенням. Напр. англ. to overdo smth / to carry to excess, to overstrain, to overwork / to exceed the fixed 
hours of work. 

Послаблення дії – це значення, що характеризує дію як мало інтенсивну чи як таку, що 
розповсюджується лише на частину об’єкту [3: 94]. Неповнота дії в цьому контексті має трактуватися як 
дія, що виконується з незначною інтенсивністю, дія, що охоплює невелику частину об’єкту, або дія, що 
реалізується не повністю та не доводиться до необхідної норми.  

Префікс over- маніфестує енантіосемічність: з одного боку він семантизує "більше, понад", а з іншого 
– "мало, недостатньо" у лексемах типу англ. to overlook, oversight. В останньому випадку цей формант 
синонімізує з морфемами under-, sub-, mis- з категоріальним значенням "неповноти, малої кількості", 
напр. англ. to submerge, to underestimate, to subtend, to underfulfil, to misfire, to misunderstand. Лексико-
синтаксичними відповідниками зі значенням неповноти дії, недостатньої кількісної представленості 
виступають негаційні конструкції типу англ. to fail to do smth, to fall short of smth, not to do smth. 

До розряду англомовних словотвірних засобів індефінітно-кількісного характеру тяжіють дієслівні 
мультиплікативні лексемі із суфіксами -le та -er [4, 244], що семантизують повторюваність, 
багатократністі однорідних актів, утворюючи внутрішню кількість дії (мікрофази єдиного процесу), 
напр. англ. to dazzle, to twinkle, to wrestle, to waver, to wander, to shimmer. Ці суфіксальні форманти мають 
демінутивні характеристики, що особливо помітно у дієсловах, утворених шляхом звуконаслідування 
типу англ. to babble, to giggle, to mumble, to chatter, to twitter. 

Наявність в арсеналі квантитативної лексики групи невизначено-кількісних акційних лексем з 
кореневими семами "багато" і "мало" маркує лексико-морфемний рівень представленості. До таких 
мовних одиниць у англійській мові можна віднести дієслова латинського походження типу to augment 
(від лат. augmentum "growth"), to magnify (від лат. magnus "great"), to multiply (від лат. multus "much"), to 
amplify (від лат. amplus "large"), to diminish (від лат. minuere "make small"), to minify, to minimize (від лат. 
minus "less"), to abase (від лат. baissier "to lower").  

У смислових структурах дієслів, співвіднесених з лексичними засобами маніфестації кількості, 
виокремлюються поряд з семами дії семи кількісної ознаки дії [5]. На лексико-семантичному рівні 
кількісні дієслівні лексеми проявляють синкретичність значення: вони позначають кількісні параметри 
дії, а також кількість актантів. Так, Р. М. Маєр запропонував термін Verba Pluralia Tantum [6] для 
позначення дієслів, що імплікують невизначену множинність актантів, напр. англ. to teem (кишіти), to 
troop (збиратися, рухатися натовпом), to crowd (товпитися, юрмитися) та ін. Семантика таких слів 
узгоджується з граматичною множинністю, тому словосполучення типу I teem, you (2nd pers. sg.) crowd не 
є семантично релевантними. Полярні пари дієслів типу to increase – to decrease, to improve – to 
deteriorate, а також ряд їх гіпонімів, що деталізують семи "збільшення" – "зменшення" (у термінах 
кількості) та "покращення" – "погіршення" (у термінах якості), разом з вищезазначеною групою акційних 
лексем реалізують сему невизначеної кількості (1); градуюють кількісну динаміку, відмічаючи її ріст або 
спад в просторово-часовому континуумі (2), напр. англ. to rise – to fall, to jump – to drop, to run – to cut. 
Процесуальне навантаження дієслова корелює із значенням невизначеної кількості, яке конкретизується 
шляхом розчленованої дієслівної конструкції, напр. англ. to exceed 13 by 17, to divide twenty by five. У 
даному випадку синтагматичний рівень обумовлює десемантизацію дієслів: семантика контактних слів 
виводить ці лексеми із рангу невизначено-кількісних квантитативів, і вони починають номінувати 
приблизну або точну кількість. 

На думку вчених [2: 9], лексичні одиниці належать до вторинних актуалізаторів дискретної 
неозначеної кількості. Первинними актуалізаторами виступають форми граматичної категорії числа, які в 
домені дієслова мають опосередкований характер: кількісні характеристики референта у англійській мові 
головним чином визначають форму числа присудка. Наявність у лексичному арсеналі англійської мови 
одиниць з невизначено-кількісним значенням типу англ. many, who, people, family сугестує випадки 
асиметрії числового узгодження, коли кількісна інформація лексем, що вказують на індефінітну кількість 
членів, може трактуватися в залежності від її евалюації наратором: або в аспекті одиничності, або в 
аспекті множинності. Наприклад, у реченні Almost any situation is bearable if you have a home to go back to 
and a family who will stand by you [7: 332] як іменник зі значенням збірності family, так і відносний 
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займенник who можуть виражати як партитивне значення членів сімейства, так і їх сукупність, а дієслово 
являє собою дистрибутивний тип множинної предикації. 

Аналіз функціонально-семантичних категорій передбачає аналіз різнорівневих мовних маркерів, 
об’єднаних спільною семантичною функцією. Формальним вираженням дієслівних семантичних 
категорій темпоральності та аспектуальності виступають системи часу та виду.  

Тривалість як ознака дії пов’язана з категорією темпоральності. Час представляється людині 
маркованим, оскільки у повсякденній дійсності він не виступає абстракцією, його маркують певні 
життєві події.  

Низка вчених-лінгвістів (Б. О. Ільїш, О. І. Смирницький, В. П. Ярцева та ін.) розглядає категорію виду 
як окрему граматичну категорію, виділяючи форму тривалого виду, що фокусується на перебігу та 
розвитку процеса, та форму загального виду, що передає лишень факт дії. Категорія перфекту у руслі 
цього підходу розглядається як видо-часова категорія [9: 76-85]. Ці дієслівні форми маніфестують ідею 
лімітованості/протяжності дії, напр. англ. have done – have been doing, однак кількісні відношення в 
цьому випадку несуть опосередкований характер, залежний від значення виду.  

До граматичних засобів позначення невизначено-кількісних параметрів акційності тяжіє опозиція 
доконаних та недоконаних дієслів в англійській мові. З одного боку, це протиставлення представляє дію, 
обмежену в своїй протяжності просторово-часовими рамками, а з іншого, – навпаки без лімітів її 
протікання, напр. англ. to bring – to carry, to escape – to run, to come – to go. Так, інша група філологів (О. 
Єсперсен, І. П. Іванова та ін.) вважає, що в англійській мові видова форма дієслова характеризує його не 
тільки з позиції доконаності, а й з позицій темпоральності. У деяких лінгвістичних дослідженнях 
проблема категорії виду розглядається в тісному зв’язку з категорією часу. Прибічники цього підходу 
заперечують існування окремої граматичної категорії виду в англійській мові, адже "в англійській мові 
жодні видові форми не існують поза сполучуваності з темпоральним значенням" [9: 62].  

Дії та стани омовляються формами категорій кількісної аспектуальності, яка може бути визначена як 
функціонально-семантична категорія, змістом якої є характер протікання дії, а вираженням – 
морфологічні, словоутворюючі та лексичні засоби за участі деяких синтаксичних елементів речення [10: 
50]. За Ю. С. Масловим, кількісна аспектуальність проявляється у: 1) ступені кратності або 
перерваності/неперервності здійснення; 2) ступені тривалості; 3) ступені інтенсивності. За принципом 
кратності виділяють однократні (разові, "монотемпоральні"), багатократні (повторювані, 
"політемпоральні") дії та стани (з послідуючим поділом в залежності від обмеженості/необмеженості та 
регулярності/нерегулярності повторювань), а також постійно наявні дії ("одвічні істини" типу англ. The 
Earth rotates round the Sun). За ступенем тривалості розрізняють нелімітовано, лімітовано тривалі та 
короткострокові (аж до миттєвості) дії та стани. Інтенсивність може бути "нульовою", посиленою та 
послабленою. Усі три ступені комбінуються між собою у різних варіаціях [11: 321-322]. 

Виходячи з протиставлення однократності/неоднократності, виокремлюються три семантичних типи 
множинності ситуацій: дистрибутивний, мулитиплікативний та ітеративний [12: 23-25]. Дистрибутивний 
тип характеризує множинність ситуацій, що різняться складом актантів. Мультиплікативний тип являє 
собою серію мікродій у межах певного єдиного процесу, напр. англ. He is coughing (пор. з одиничним 
квантом мультиплікативної дії – "семільфактивом" – He gave a little deprecating cough to attract Flory’s 
attention [7: 168], ітератив – неодноразове, регулярне повторення ситуації, тобто розчленованість дії у 
часі, напр. англ. My little half-brother die one hot weather, always coughing, coughing [7: 167]. В англійській 
мові ітеративні значення передаються найчастіше видо-часовими формами дієслова з опорою на 
контекст: 1) безвідносною референцією актантів у конструкції типу they say..., яка характеризується 
невизначено-кількісними характеристиками актантів і дії; 2) обставинами циклічності, що передають 
часові інтервали, напр. англ. now and then, on and off, time and time again та ін.; 3) аналітичними 
конструкціями зі значенням хабітуальності типу used to, would to, напр. They were necessary evils, he used 
to say [7: 267]. Shooter would roar out 'The Lord is my shepherd', and then Wetherall would come in with 
'Therefore can I lack nothing', drowning him completely [7: 446]. 

Рядом філологів-дослідників [13: 233; 14: 26] у сфері багатократності дій виокремлюється значення 
безмежної кратності, тобто невизначина кількість разів повторюваності ситуації, яка також може бути 
охарактеризована як хабітуальна чи фреквентативна дія як підвид ітератива. Безмежна повторюваність 
дій становить собою відкритий ряд, поповнення якого можливе новими членами (відкрита множинність) 
[15: 5]. У вираженні цього значення можуть брати участь різноманітні мовні елементи: лексичні маркери, 
аналітичні конструкти, перелік, чергування іменувань дій, синтаксичні прийоми повтору тощо, напр. My 
little half-brother die one hot weather, always coughing, coughing [7: 167]. You would often hear one hen 
remark to another [7: 47]. He was quite unchanged, still did no work, and talked in the same strain as ever 
about Sugarcandy Mountain [7: 56]. 

Практична діяльність людини та результати когніції приводять до виділення таких характеристик 
буття як кількість, якість, час, рух та ін., а також осмислення процесів концептуалізації та вербалізації у 
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мовній системі. Дія і її кількісні характеристики складають основу не тільки квантитативно-дієслівних 
позначень, а й споріднених віддієслівних утворень (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Семантична наповнюваність акційних квантитативів  

 
Віддієслівні  
деривати 

Частиномовна  
представленість Реалізовані семи 

multiply дієслово "дія" + "кількість" 
multiplication іменник " дія/процес " + "кількість"  
multiplying герундій "дія/процес" + "кількість" + "предметність" 

multiplicating дієприкметник "дія" + "кількість" + "якість " 
multiplier іменник "дія" + "кількість" + "актант" 

multiplicand іменник "дія" + "кількість" + "об’єкт" 
multiplicative прикметник "дія" + "кількість" + "ознака" 
multiply up to дієслово + прийменник + 

прийменник 
"дія" + "кількість" + "лімітованість" 

 
Смислове наповнення акційної лексеми можна представити формулою  

SF = A + Q + Z, де 
SF – коефіцієнт семантичного наповнення (semantic filling coefficient) 
A – сема акційності (seme of action) 
Q – сема квантитативності (seme of quantity) 
Z – варіабельна сема (variable seme) 
Тенденцією віддієслівних дериватів є аугментація семантичного навантаження, тобто додавання до їх 

константних сем акційності та квантитативності варіабельних сем. У випадку атрибутивного вживання 
віддієслівних одиниць типу англ. multiplication table, multiplier effect значення елементу Z розширюється 
за рахунок стрижневого компоненту словосполучення та може бути представлене у вигляді набору дода-
ткових сем Z1, Z2, Z3 і т.д. Так, семантичне наповнення словосполучення multiplication table, виходячи з 
його дефініції – "a table of products of factors taken in pairs" [1], можна виразити формулою  

SF = Z1 (table) + (A + Q (factors) + Z2 (products)), 
де Z1 – додатковий семантичний показник стрижневого слова, Z2 – додаткова варіабельна сема, тобто: 

multiplication table = "систематизація" + ("дія" + "кількість" + "результат"). 
Різнорівнева репрезентація невизначеної квантифікації дієслова об’єктивується наявністю морфем-

них, лексико-семантичних, лексико-граматичних, граматичних маркерів в англомовному дискурсі. Перс-
пективним вважаємо подальше інтра- та інтерлінгвальне частиномовне осмислення маркерів невизначе-
ної кількості в рамках системного та функціонального підходів. 
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Егорова О. И. Разноуровневые маркеры обозначения неопределенно-количественной акционности 
(на материале английских глаголов). 

В статье рассматриваются глагольные маркеры номинации неопределенного количества. 
Фокусируется внимание на разноуровневой манифестации неопределенно-количественной семантики на 
параметре акционности. Идет речь о полифункциональности морфем, о проблеме аспектуальности в 

домене английских глаголов и о полисемичности акционных образований. 

Yehorova O. I. Language Markers of Indefinite-Quantitative Action (on the basis of the English verbs). 

The article deals with the verbal markers of the category of indefinite quantity. Attention is being focused on 
different language manifestation means of the indefinite-quantitative semantics of action. It goes about the 

polyfunctionality of quantitative morphemes, about the problem of aspect in the domain of English verbs and 
about the polysemy within action derivatives. 
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ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ UH, UM, YOU KNOW, LIKE, OH ТА WELL 
ЯК ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗБОЇВ 

Дана стаття є спробою охарактеризувати функціональні особливості дискурсивних маркерів uh, 
um, you know, like, oh та well як засобів подолання комунікативних збоїв. У статті проаналізовано 

їх прототипові значення та встановлені стереотипні моделі вживання в англомовному 
діалогічному дискурсі. 

У лінгвістичних студіях довгий час домінувала точка зору, що заповнені паузи на зразок uh, um, oh є 
результатом неконтрольованої діяльності артикуляційного апарату людини та свідчать про неналежний 
рівень комунікативних вмінь мовця. Деякі дослідники навіть стверджували, що дискурсивні маркери є, у 
першу чергу, характерними для жіночого дискурсу [1: 117]. Проте ряд учених, які займалися 
дослідженням даного феномену протягом останніх десятиліть, стверджують, що такі мовленнєві явища 
як uh, um, you know, like, oh та well не лише і не у всіх випадках заповнюють паузи, вони також 
відіграють певні ролі у дискурсі. Згідно з цією точкою зору, дані дискурсивні маркери мають 
неусвідомлювані мовцями прототипові значення, які реалізуються у мовленні у стереотипних моделях 
[2; 3; 4; 5]. Зважаючи на той факт, що дискурсивні маркери виконують певні прагматичні функції, їх ще 
називають прагматичними маркерами [6; 7]. 

Оскільки досить поширеною є точка зору, згідно з якою однією із функцій дискурсивних маркерів є 
заповнення пауз у мовленні [1; 2; 4], метою даної статті є встановлення ролі дискурсивних маркерів у 
фрагментах дискурсу, в яких мають місце комунікативні збої.   

Комунікативні збої є досить розповсюдженими явищами у спілкуванні. За своєю суттю – це 
когнітивно-комунікативні явища, які спричинені неможливістю співставлення вхідної інформації із 
наявними у пам’яті інваріантними репрезентаціями об’єктивної реальності (див. Теорія релевантності Д. 
Вілсон та Д. Спербера [8]). Ми визначаємо комунікативних збій як труднощі у спілкуванні, спричинені 
необхідністю додаткової затрати часу на обробку інформації. 

Для більшості типів комунікативних збоїв існує ряд стереотипних моделей корекції, підключення 
яких сприяє відновленню когерентності діалогу. На нашу думку, деякі із стереотипних моделей 
передбачають використання дискурсивних маркерів для подолання комунікативних збоїв. Отже, 
досягнення поставленої в даній статті мети потребує вирішення таких завдань: визначення прототипних 
значень розгляданих дискурсивних маркерів та їх стереотипних моделей використання як засобів 
подолання комунікативних збоїв.   

Даний аналіз виконаний на матеріалі прозових текстів художніх творів британських та американських 
письменників, а також англомовних художніх  фільмів ХХ – початку ХХІ столітть. 

Дж. І. Фокс Трі, дослідивши мовлення студентів Каліфорнійського університету Санта-Круз, дійшов 
висновку, що дискурсивні маркери uh, um, you know, like мають комунікативне значення та 
використовуються мовцями з певною метою [2]. Крім того, дослідження останніх років довели, що 
заповнені паузи є культурно-специфічними і можуть бути відмінними навіть у близькоспоріднених 
мовах [3]. 

Загалом, Дж. І. Фокс Трі вважає, що uh та um є індикаторами затримки в мовленні, а також сигналами 
про потребу в додатковій затраті часу для планування репліки [2]. Розглянемо такі приклади: 

"Don’t you know nothin’ about leukemia?" 
"Uh, not really" [9: 20]. 
У наведеному прикладі збій викликаний небажанням мовця визнавати, що він нічого не знає про 

лейкемію, та, як наслідок, необхідністю витратити додатковий час на формулювання уникливої відповіді: 
"not really". У даному випадку дискурсивний маркер uh сигналізує про загальну налаштованість мовця на 
кооперацію та бажання зробити комунікативний хід: не зважаючи на те, що мовець не може відразу 
відповісти на запитання, він налаштований зробити свій вклад в комунікацію. Слід також звернути увагу 
на те, що комунікативний збій у наведеному прикладі був спричинений браком фонових знань мовця, а 
не рівнем його комунікативних вмінь. 

Розглянемо ще один приклад: 
"Um, actually, Bella, we already ate while we were waiting – sorry," Angela confessed [10: 166].  
У вищенаведеному фрагменті комунікативний збій також не був спричинений рівнем комунікативних 

вмінь мовця: Анжела не змогла відразу підібрати необхідні слова для виправдання того, що вона не 
зачекала на подругу та повечеряла без неї.  
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Дискурсивні маркери  uh та um зустрічаються як у формальному, так і неофіційному мовленні [2: 
298]. Розглянемо фрагмент діалогу із судового засідання, що відбувається між суддею та одним із 
адвокатів. Згідно з правилами ведення судового засідання головуючим є суддя, як наслідок, решта 
присутніх повинні виконувати все, що він від них вимагає, зокрема, відповідати на запитання та надавати 
усю необхідну інформацію.  

"Do you have a copy of Dr Kord’s affidavit?" Kipler asks. 
"I do," Drummond replies. 
"Have you read it?" 
"I have." 
"Do you question its validity?" 
"Well, I, uh –" 
"A simple yes or no, Mr Drummond. Do you question the validity of it?" 
"No" [9: 295]. 
Комунікативний збій у мовленні адвоката відбувся внаслідок того, що він не міг прямо відповісти на 

запитання судді, а взагалі не відповідати він не мав права. У даному випадку дискурсивний маркер uh 
також сигналізує про налаштованість мовця на співпрацю, як цього вимагає ситуація. 

На думку Дж. І. Фокс Трі, uh і um не є рівнозначними та взаємозамінними: um є свідченням більш 
тривалої затримки, ніж uh [2: 298-299]. Повтори uh і um зустрічаються, в основному, на початку розповіді 
та сигналізують про труднощі продукування мовлення [2: 309]: "Uh," Lenny began. She paused. She 
swallowed. "Um… you know Dahlmaier Brothers?" [11: 71]. Крім того, як і у наведеному вище прикладі, uh 
та um можуть слугувати індикаторами важливості повідомлення, яке за ними слідує [3]. 

На відміну від uh та um, you know і like зустрічається переважно в неформальному мовленні і 
асоціюється з комунікативним комфортом. Like є найбільш уживаним із усіх дискурсивних маркерів і 
має найширше значення. Найчастіше like вживається з метою уникнення деталізації при описах або як 
"дань моді" – тому що всі члени соціуму вживають це слово. Лише в невеликій кількості випадків 
вживання like свідчить про труднощі у спілкуванні [2]. Наприклад, у наведеному нижче фрагменті like 
заповнює паузу, спричинену необхідністю дати додаткову інформацію стосовно попередньої репліки: 

"She said she wouldn't need it anymore. Like I said, she was upset. She was crying" [12: 254]. 
You know, окрім як засіб перевірки розуміння, може також вживатися з метою уникнення пауз у 

спілкуванні [2], наприклад: 
She says, "Do you think the original grimoire might have a flying spell? I'd love that. Or an invisibility 

spell?" She gets her Mirror Book out of her knapsack and starts coloring in it. She says, "I want to be able to 
talk to animals, too. Oh, and do telekinesis, you know, move stuff with my mind ..." [12: 152]. 

Даний збій у мовленні спричинений неспроможністю мовця відразу пояснити значення слова 
"telekinesis", та, як наслідок, додатковою затратою часу на формулювання висловлення. Загалом, like та 
you know використовуються як заповнювачі пауз, спричинених необхідністю максимізувати 
релевантність для продовження комунікативного ходу. 

До інших часто вживаних дискурсивних маркерів належать oh та well. Зазвичай в англомовній 
культурі oh асоціюється із переживанням сильних емоційних станів, таких як подив, страх чи біль [13: 
100]. Проте Д. Шіффрін розглядає oh як дискурсивний маркер-вербалізацію виконання когнітивних 
операцій з обробки інформації [4: 100]. Так, oh може сигналізувати про впізнавання відомої інформації, 
що стала контекстуально релевантною, та інтеграції нової інформації в систему вже набутих знань [4: 
74]. У наступному прикладі oh є маркером переоцінки ситуації: 

"What do you think of my garden?" she asks, taking the seat nearest to me. 
"It’s beautiful, Miss Birdie. So peaceful." 
"It’s my life," she says, waving her hands expansively <…>. "This is what I do with my time. I love it." 
"It’s very pretty. Do you do all the work?" 
"Oh, most of it. I pay a kid to cut the grass once a week <…>" [9: 99]. 
Не зважаючи на те, що міс Берді проводила увесь свій вільний час працюючи в саду, лише запитання 

"Do you do all the work?" змусило її замислитись, який об’єм робіт вона насправді виконує. Oh не лише 
заповнює паузу у мовленні, а й повідомляє співрозмовника про значущість переосмисленої інформації 
для мовця. 

У багатьох випадках oh є маркером, що свідчить про отримання неочікуваної інформації [4: 89] та 
слугує сигналом про необхідність додаткового роз’яснення щойно отриманого повідомлення [4: 79]. 
Розглянемо фрагмент дискурсу із кінофільму Revolutionary Road, де одна подруга повідомляє іншій про 
поїздку до Європи: 

April: 00:37:31 We’re going to Europe. To Paris. 
Milly: 00:37:37 Oh…[14]. 
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У даному прикладі дискурсивний маркер oh свідчить про те, що повідомлення про поїздку до Європи 
є несподіваним та потребує подальших роз’яснень. 

У більшості випадків well є маркером, що well передує неповній відповіді на запитання [4: 102]. Існує 
точка зору, що well є маркером-сигналом для співрозмовника про те, що контекст, створений 
попередніми висловленнями, недостатньо релевантний для інтерпретації поточного висловлення [5: 109].  

Також відмічається, що well може бути маркером самокорекції [5: 109]: 
"I – well –" Imhotep hesitated. The idea was new to him but pleasing. "I don’t really mind them," he finished 

doubtfully [15: 29]. 
Спочатку маючи намір дати негативну оцінку, піч час продукування мовлення Імхотеп змінює точку 

зору та, як наслідок, корегує свою репліку у відповідності до нової позиції.  
Well також слугує сигналом-індикатором до співрозмовника про те, що запропонований ним контекст 

не є доречним в даній ситуації [16: 152]. Розглянемо наступний приклад, в якому літня жінка просить 
свого квартиранта допомогти їй по господарству: 

"I was hoping we could start this afternoon," she says. "I’ll help." 
"Well, I haven’t had dinner," I say [9: 122]. 
У даному випадку well використовується як сигнал для введення додаткового аргументу, який 

пояснює, чому хлопець не може погодитись на пропозицію жінки.  
Well також часто супроводжується заповненими і незаповненими паузами та іншими дискурсивними 

маркерами. Розглянемо наступні приклади:  
"Well, uh, have you got a minute?" [9: 34]. 
 У наведеному фрагменті комунікативний збій спричинений тим, що мовець не знає як почати 

розмову. 
"Is it true that someone intentionally removed the Section U from my copy of the manual?" 
"I don’t know. I, uh, well, it just happened, I guess. You know" [9: 457]. 
Діалог відбувається в залі суду між адвокатами позивача та відповідача. Під час судового процесу 

з’ясувалось, що відповідач приховав від суду важливі документи, а саме Секцію U. Пряме запитання, чи 
це було зроблено навмисно, викликало комунікативні збої в мовленні адвоката відповідача.  

Отже, у ході аналізу було доведено, що дискурсивні маркери мають ряд прототипних значень,  які 
уможливлюють їх стереотипне застосування як засобів подолання комунікативних збоїв. Слід 
відзначити, що стереотипність вживання полегшує подолання комунікативного збою, оскільки дозволяє 
сконцентрувати ресурси свідомості на більш важливих аспектах міжособистісної взаємодії. Перспективу 
подальших досліджень ми вбачаємо в дослідженні інших механізмів подолання комунікативних збоїв, 
зокрема, шляхом стратегічного планування.  
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Килимник Т. М. Дискурсивные маркеры uh, um, you know, like, oh, well  
как средства преодоления коммуникативных сбоев. 

Данная статья является попыткой охарактеризовать функциональные особенности дискурсивных 
маркеров uh, um, you know, like, oh, well как средств преодоления коммуникативных сбоев. В статье 

дается анализ их прототипических значений, а также приводятся стереотипные модели их 
употребления в англоязычном диалогическом дискурсе.  

Kylymnyk T. M. Discourse Markers uh, um, you know, like, oh, and well  
as Means of Overcoming a Communicative Failure. 

The aim of the article is to define the functional peculiarities of the discourse markers uh, um, you know, like, oh, 
well as means of overcoming a communicative failure. The article also provides the analysis of their prototypical 

meanings as well as gives an account of stereotypical models of their use in the English conversational 
discourse.  
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ГЛИБИННІ ВИТОКИ МОВЧАННЯ 

У статті осмислюється феномен комунікативного мовчання. Фокусується увага на філософських, 
релігійних витоках мовчання, на дивергенції поглядів стосовно проблем невербальної поведінки. 

Розглядається семантизація та ословлення мовчання, а також його феномен у лінгвістичній парадигмі. 

Незважаючи на бурхливий розвиток гуманітаристики протягом останнього сторіччя, явище мовчання 
залишалося на маргінесі уваги дослідників. Сказані в ХІХ ст. слова польського поета  
Ц. К. Норвіда [1: 41] про те, що в граматиках усіх мов випущена одна частина мови – мовчання, 
видаються актуальними й сьогодні. 

Мовчання є феноменом, імплікованим у мовленнєвому акті. Тому інтегральне дослідження його 
багаторівневого та структурованого буття, враховує простір неназваний, невербалізований, простір 
"знакової тіні". Саме умовою повного використання є інтерпретаційний потенціал. Феномен мовчання та 
його вияви в дискурсі входить у поле уваги мовознавців [2; 3; 4].  

Актуальність та масштаб теоретичних досліджень феномену мовчання, незважаючи на ємність та 
складність проблеми, залишається вельми значущими [2; 5; 6]. Особливо виразно така дослідницька 
лакуна відчутна в англійстиці, де проблеми невербалізованості, знакової енігматики, специфіка 
зображення станів мовчання є малодослідженим об’єктом.  

Феномен комунікативного мовчання є об’єктом дослідження, предметом – його глибинні витоки. 
Мета дослідження полягає у визначенні глибинних витоків мовчання. 

На комунікативному МОВЧАННІ фокусують увагу філософи, психологи, літературознавці, лінгвісти 
– представники різних напрямів і студій. Значущість об’єктивується наявністю результатів 
міждисциплінарних досліджень стосовно його поліаспектності, полімодальності та поліфункціональності 
[2; 3]. Мовчання є універсальним явищем, про що свідчить його екплікація у прислів’ях, загадках, 
висловлюваннях, фразеологічних словосполученнях. Пор.: англ. Beware of a silent dog and still waters. – 
рос.: Остерегайся молчащей собаки и тихой воды [7]; англ.: He cannot speak well that cannot hold his 
tongue. – рос.: Кто не может держать язык за зубами, тот хорошо говорить не может [7: 144]; англ.: 
The silence often of pure innocence persuades when speaking fails. – рос.: Невинность и молчанье порой 
сильней красивых слов [7: 364-365]; – укр.: Не видно її, не чутно її, але коли за неї заговоримо, то вона 
зникає (Тиша); англ.: Watchful silence, haughty silence, embarrassing silence, sick silence, alive silence, 
solemn silence, crying silence, voices of silence; – укр. Дзвінка тиша, панувала тиша, мир і тиша; – рос.: А 
мне от пустой тишины той, между молчанием и речью; В церковной тишине (М. Цветаева); Мякиш 
тишины, розовая тишь (С. Есенин). 

Мовчання корелює, інтегрує з вербальними маркерами, комплементує їх та ситуативно 
детермінується. На суті мовчання, його витоках, семантизації та ословленні фокусується увага вчених з 
давніх-давен. Ключовими в дослідженні концепту МОВЧАННЯ є питання його функціонування та 
осмислення [8: 184]. Тлумачення зазначеного феномену не із легких, бо мовчання, як пісок, слизьке, 
невловиме та загадкове. Відгадка, розуміння мовчазного ефекту, криється у ситуації (близькій та 
віддаленій) [8]. Загадковість, енігматичність мовчання має свої витоки у міфології. 

Розрізняють гарпократійське (англ. harpocratic) та ларундійське (англ. larundic) мовчання. Мотивацію 
цих термінів знаходимо у міфах про Гарпократа та Ларунду. Гарпокра́т (грец. Harpokrates) — грецьке 
ім’я єгипетського бога Гора, сина богині Ізиди, що був народжений після смерті свого батька Озириса [9; 
10; 11]. Гарпократу приписувались простота та невигадливість. З огляду на це він зображувався як 
дитина. В Ермонтському храмі, спорудженому за Птоломеїв, статуя Гарпократа – це немовля, що тримає 
палець у роті. Як свідчать міфологічні витоки, німфа Ларунда (лат. Muta "німа", Tacita "мовчазна") була 
покарана Зевсом за надмірну балакучість. Вона розповіла дружині Зевса про його любовні пригоди. За це 
розгніваний Зевс вирвав у Ларунди язик та відправив її в царство мертвих – Аїд, куди її супроводжував 
бог Гермес. З часом Гермес навчився розуміти її безсловесну мову. Звідси метазнак герменевтика. 
Гарпократійське мовчання пов’язане з ритуальною поведінкою, а мовчання Ларунди представлене 
імпліцитними, скритими формами, що потребують тлумачення та осмислення невимовленого. 
Гарпократійське мовчання має ефект дзеркала, яке примушує нас поглянути на себе, зібратися з 
думками, відрефлексувати душевний стан та стимулювати творчий пошук. Гарпократійська тиша є 
надійною платформою для створення відкриттів та витворів. Ларундійське мовчання передбачає 
обмеження в мовленнєвій поведінці, замовчування деяких феноменів, заборону ословлення. 

У релігійно-містичному аспекті мовчання представлено як необхідна умова спілкування з Богом. 
Мовчання вважається первісним станом всесвіту, яке наступить і після кінця світу. Мовчання символізує 
спілкування з космосом та Божеством. Безмов’я розуміють у релігійному сенсі як підпорядкованість 
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внутрішнім силам. Медитативний прийом мовчання притаманний ісихазму – містичній, аскетичній течії 
східного християнства, в якому увага фокусується на внутрішніх молитвах. Ісихазм – це вчення про 
замовкання, що повністю виключає озвучене мовлення. Мовчання – специфічний ритуал, нормативна та 
секулярна поведінка [12: 10]. Пор. "хвилина мовчання" була узаконена у Великій Британії в 1919 році. Н. 
Д. Арутюнова стверджує, що мовлення асоціює з життям, а мовчання – зі смертю [3].  

Гарпократійське та ларундійське мовчання є гідними уваги дослідників з метою осмислити 
міфологічні витоки концепту МОВЧАННЯ, зрозуміти його статус у парадигмі різних тлумачень та 
коментувань (філософських, психологічних та лінгвістичних), проаналізувати поліаспектність, 
полімодальність та поліфункціональність комунікативного мовчання в різних дискурсах. 

Розуміння дискурсу як об’єктивації змісту свідомості, що регулюється панівним типом 
раціональності, часто-густо супроводжується твердженням про владний аспект цього терміна. Та 
некласичний тип філософування розкриває нове значення відкриття цього поняття в контексті 
вербально-комунікативних практик (постструктуралістський аналіз соціокультурної зумовленості 
мовленнєвих актів, а також тлумачення Ю. Габермасом дискурсу як рефлексивної мовної комунікації, 
що припускає проказування значущих для учасників комунікації аспектів) [6]. Приміром, у М. Фуко 
аналітика дискурс конституюється як один із фундаментальних пріоритетів [1]; аналогічні первородства 
можуть бути виявлені й у процедурі деконструкції Ж. Дериди: як спосіб блукання (від лат. discere) [1: 
112] в середині тексту.  

Якщо традиційно дискурс сприймається як раціонально-логічна процедура, то нинішнє його 
розуміння центрує увагу хоча б на таких, доволі несподіваних феноменах, як нонсенс, де постають нові 
можливості смислу та відбуваються трансгресивні його прориви до відкритості. 

У нашому повсякденному бутті дедалі легше помічаємо, що мова не тільки відображає свідомість чи 
структурується за її межами, а й настирливо впливає на неї. Засвоєння судження більшості як штамп 
мислення робить слово догматичним.  

Теоретичний дискурс довкола мовчання, останніх сорока років минулого століття, залишаються все 
ще недостатньо розробленими. Мовчання є одним із визначальних феноменів у лінгвістичній парадигмі 
[2; 5; 7; 10; 11; 13]. 

Комплексний  підхід до дослідження феномену мовчання в контексті висловлювання загалом і в 
художньому дискурсі зокрема препарує таксономії, зручні для аналізу мовчання у діалозі; впроваджує 
цілу низку нових понять і термінів: "мовчання обмеження", "мовчання інтеграції", "мовчання 
заміщення", "інтенційне замовчування", "неінтенційне замовчування", "наративна апосіопеза", 
"наративний еліпс", "болгарський неомодернізм" тощо. 

Слово як одкровення приходить у безмовності – здавалось би, в нерозумній (небуттєвій) меонічній 
німоті. Голос і мовчання – протилежності, що започатковують спільність. У діалозі мовчання як 
альтернатива слову може інтерпретуватись залежно від ситуативних, соціальних та психологічних 
факторів спілкування. Причому значення мовчання, а точніше – його зміст, можуть розміщуватись на 
різних полюсах і вступати в цілковиту суперечність один з одним, що зумовлюється самою природою 
мовчання, його поліфункціональністю за наявності однієї форми [14: 48]. 

Мовчання можна визначити як спосіб поділу мовлення на сегменти, які роблять мову зрозумілою. Це 
також особливий тип промовляння, адже з глибини мовчання народжується думка. Тому мовчання 
протиставляється повсякденній мові – балачці. Справляє враження мовчання, котре бачиться як зусилля 
розуму, "розмова душі з собою" (Платон) [14]. Пор. прислів’я:  Срібні мої слова, золоте моє мовчання. 

Сама Природа закликає не до свавільного підкорення як запиту щодо її улаштування, а до вслухання 
до неї у власному мовчанні. Прокл твердить, що Логосу мусить передувати мовчання, в якому він 
закорінений. Мовчання – це  своєрідний культурний символ. 

Мовчання розглядають як випробування або покарання. В Елевсинських містеріях ключовою формою 
прозріння було мовчазне повчання. У діях мали місце поодинокі літургійні вигуки. Така безмовна 
ініціація веде до знання, яке нелегко висловити. Мовчання практикували в школі Піфагора: послушники 
мусили незворушно мовчати, не мали права переривати наставників. Про Сократа, незважаючи на його 
майстерність проводити довготривалі діалоги, повідають, що під час битви під Амфіполем він простояв у 
глибокому мовчанні, обіпершись на штих, упродовж усього дня. 

У релігійному контексті безмовність – то умова спілкування з Богом, внутрішнє пізнання Його. 
Мовчання як спосіб розмови з Богом високо цінують у буддизмі чань і дзен. Передбачається, що 
прозріння та пізнання істини можливі за довгої медитації, котра являє собою мовчазне зосередження на 
певному об’єкті. Звідси – домінанти теорії і практики дзен: не спиратися на слова й писання, а 
передавати знання мовчки. У даосизмі мовчання вважають покажчиком привілейованої мудрості, тому 
що той, хто знає, – не говорить. Дао ж-бо не піддається вербалізації. Пригадаймо хоча б традиційне: 
"дивлюся і не бачу; слухаю і не чую". У буддизмі махаяни вважалося, що просвітління настає тоді, коли 
людина визволяється від слова. Будда промовляв "безсловесними словами" і "громоподібним 
мовчанням", в якому учувалася заповідь повернутися до цілісного, нерозчленованого осередку 
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психічного досвіду, не порушеного вербалізацією. Христос не сперечався з Пілатом, відповідав на його 
запитання мовчанкою. Німота  постає як красномовний жест, сповнений смислу і вміння витримати 
паузу. Християнське мовчання  високо цінувалося. 

Прихильники ісихії визнавали, що безмовність допомагає очищенню душі. Безсловесна молитва є 
найліпшим способом єднання з Абсолютом. Ісихазм творить цілком рідкісну форму – трансраціональну 
беззвучну молитву, звернену до Бога. Апостол Петро говорить про красу лагідного та мовчазного духу. 
На основі ісихазму на Русі виникла ціла традиція затворництва, ознаки якої можна помітити в печерах 
Київської Лаври. Самітники прирікали себе на добровільну ізоляцію і мовчання з метою поринути у 
внутрішній світ буття. Деякі з них накладали на себе обітницю німоти. Їх називали мовчунами. 

Мовчання належно оцінене й у філософії, зокрема екзистенціальній: Гайдеггер [4: 123]  вбачає в 
безголоссі можливість комунікації – мовлення як такого, а Ясперс розглядає "час мовчання" [6: 235] як 
вияв вини.  

Мовчання стає мірою комунікації, а його прояв у людському існуванні означає, що воно 
перетворюється на умову самої можливості екзистенції. Тиша становить необхідне тло для 
комунікативності, може існувати поза присутністю людини (що свідчить про її неантропологічність) та 
не є носієм значення (будучи асемантичною). Ці риси тиші дозволяють використати її як площину 
опозицій для визначення основних характеристик мовчання як явища, спорідненого з нею, але й виразно 
від неї відмежованого. Такими характеристиками О. Сливинський вважає: 1) комунікативність (мовчання 
слід розглядати як особливий тип комунікативного акту, здійснений через "мінус-еквівалент" або "нуль-
еквівалент" знака); 2) антропологічність (мовчання можливе лише в полі людської присутності); 3) 
семантичність (навіть не інтенціалізоване семантично, мовчання так чи інакше підлягає комунікативній 
інтерпретації як носій певного конвенційно чи ситуаційно мотивованого значення) [13: 14]. 

Як бачимо, кардинальним моментом мовчазної традиції є віддавання переваги не тихому безгомінню, 
а впровадженню визначального пункту, вираженого в паузі, котра знімає напруженість пустослів’я. 
Якщо порушується міра співвідношення мовчання й голосу, то останній може втратити свій зміст і 
призначення, вилитися в порожню балаканину. Адже іншим полюсом є тотальність мовчання. Згадаймо 
хоча б античний афоризм: "Обізвися, аби я тебе побачив". 

Невербальний феномен мовчання детермінується дієвістю лінгвальних та інтерлінгвальних факторів. 
Вектори вивчення комунікативного мовчання зумовлені напрямками семіотичних студій сьогодення, 
станом лінгвістики, інтеграцією мовних та немовних дисциплін. 
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Кобяков  А. А. Глубинные истоки молчания. 

В статье исследуется феномен коммуникативного молчания. Внимание фокусируется на философских, 
религиозных истоках молчания, на дивергенции взглядов касательно проблем невербальной 

коммуникации. Рассматривается семантизация и ословливание молчания, а так же его феномен в 
лингвистической парадигме. 

Kobyakov А. А.  Source of Silence Effect. 

The article in question deals with the phenomenon of communicative silence, attention is being focused upon the 
divergences considering the silence effect in terms of different schools, studios, tendencies. Semantization and 

verbalization of silence is highlighted as well as its phenomenon in linguistic paradigm. 
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ОЗНАКОВА ЗОНА АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ СТРАВ 

Стаття відбиває результати ономасіологічного аналізу кулінаронімів в англійській мові. Ознакова зона 
кулінаронімів є представленою простими ознаками, що найчастіше виражаються іменниками та 
прикметниками. Ономасіологічна структура кулінароніма включає різні лексичні класи ознак (посуд, 
спосіб приготування, колір, фізичні властивості, локатив, темпоратив та ін.). Найбільш частотними 

виступають локативні, темпоральні ознаки та ознаки, що вказують на спосіб приготування та 
продукт, з якого готується страва. 

У тематиці лінгвістичних досліджень мовної номінації актуальним залишається розгляд 
ономасіологічної структури різноманітних класів лексичних одиниць (Н. Панасенко, Г. Хмара, Я. 
Браницька,  В. Теркулов, Н. Сітяніна та інші). 

На сучасному етапі дослідження англійської кулінарної лексики уваги потребують питання 
ономасіологічного моделювання назв страв, а також розгляд їхніх лінгвокультурологічних 
характеристик. 

Ономасіологічному розглядові в розвідці підлягають 1608 лексичних одиниць англійської мови, що 
означають назви страв, тобто кулінароніми. Група "назви страв" займає одне з провідних місць у системі 
лексикону за багатством та розмаїттям структурно-семантичних і граматичних форм і протягом 
декількох десятиліть викликає інтерес багатьох лінгвістів. Комплексний аналіз даної групи здійснювався 
на матеріалі різних мов і в різних аспектах, а саме: лінгвокультурологічному, зіставному, семантико-
семіологічному та лінгвокогнітивному. Опис діалектних особливостей лексики харчування, як тієї, що 
відбиває первинну, наївну картину світу, є представленим у роботах З. Козиревої, Л. Анохіної, Є. 
Турчина, І. Лутовінової, З. Іскакової, Б. Бушмане, Н. Ганцовської. Ґрунтовний лінгвокультурологічний та 
культурологічний аналіз англійської, німецької, французької та російської лексики харчування 
проведено в дослідженнях А. Леонової та Ю. Воробйова.  

Російські дослідники І. Міронова, О. Савєльєва та Н. Кацунова фокусуються на виявленні лексико-
семантичних та лінгвокогнітивних особливостей кулінаронімів як складової концептосфери "ЇЖА". 

Метою нашого розгляду постає аналіз категоріальних та структурних особливостей ономасіологічних 
ознак англійських назв страв у межах структурно-семантичного напрямку ономасіології, що має за 
завдання систематизацію та типологізацію номінативних одиниць, аналіз взаємодії семантичного й 
номінативного аспектів мови, інтерпретацію ономасіологічних структур у проекції на значення мовних 
одиниць [1: 429]. 

До кола завдань, що вирішуються у ході даного дослідження належить: 
− виявлення структурних особливостей ознак англійських кулінаронімів; 
− опис основних лексичних класів ознак, що входять до ономасіологічної структури назв страв. 

Традиційно в основі ономасіологічного дослідження знаходиться методика репрезентації 
семантичних зв’язків між морфемами похідного слова за допомогою тернарної ономасіологічної 
структури або моделі, що була запропонована чеським лінгвістом М. Докулілом [2]. Двочленна 
ономасіологічна структура слова складається з ономасіологічного базису (словотворчого форманту), 
ономасіологічної ознаки (мотиватора, твірної основи). Зважаючи на концепцію синтаксичної природи 
деривації, О. С. Кубрякова доповнила ономасіологічну структуру композитів предикатом-зв’язкою або 
атомарним предикатом, що встановлює між ознаками певний тип відношень [3]. Під ономасіологічною 
моделлю похідного слова мається на увазі структурно-семантична формула, що, по-перше, відбиває його 
морфологічну побудову, по-друге, називає ономасіологічні розряди компонентів, що входять до його 
складу, та, по-третє, вказує на тип семантичних відносин, в які вступає його основа та суфіксальний 
елемент задля найменування тієї чи іншої особи або предмету. 

Поняття ономасіологічної ознаки, як зазначається вище, було вперше введено до наукового ужитку 
М. Докулілом, який відмічав, що те, що повинно бути названим, "спочатку завжди відноситься до 
певного поняттєвого класу…, а потім у межах цього класу воно визначається певною ознакою" [2: 196]. 

На думку О. С. Кубрякової, ономасіологічна ознака втілюється у "розумовому порівнянні 
позначуваного з іншим предметом чи явищем". У процесі номінації словотворчого плану відбуваються 
дві різні логічні операції, "перша зумовлює появу формуючої частини похідного, а друга – відсильної" [4: 
100-101]. Саме друга операція встановлення асоціативних зв’язків відповідає вибору ономасіологічної 
ознаки позначуваного. 

Ознакова зона англійських кулінаронімів може бути охарактеризованою з огляду на її структурні та 
семантичні особливості. 

Т. В. Дроздова в залежності від характеру понять, що позначаються базисом та ознакою, а також від 
того, як утілюється в тілі знаку ці ономасіологічні складники, виділяє наступні структурні типи базисів 
та ознак: 
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 1) простий базис або ознака, що дають наймення вихідному (несубкатегоризованому)  поняттю і 
є представленими у тілі знаку одним повнозначним компонентом, незалежно від його дериваційних 
характеристик. Приклади простих ознак є зафіксованими в наступних назвах страв: Aberdeen buttery,  
Suffolk ham, puff pastry, pumpkin pie, smoked bacon, Snowdon pudding, Sourdough bread, Ulster fry, venison 
sausage. 

2) складений базис або ознака. Складена ознака у такому випадку приписує декілька однорідних 
характеристик, наприклад: Paris-Brest, sea delico pizza, sage and onion stuffing, redcurrant and horseradish 
sauce, onion and liver sausage, mustard and cream sauce, fruit and almond tartlets, split tin loaf, bread-and-
butter pudding. 

Компоненти базису та ознаки в цьому випадку поєднуються ономасіологічною зв’язкою, що може 
представлятися експліцитно. 

 3) складний базис або ознака, що дають назву субкатегоризованому поняттю, і представляється у 
тілі знаку декількома компонентами, що досить часто утворюють складне слово у його традиційному 
розумінні. Ступінь субкатегоризації поняття, як зауважує Т. В. Дроздова, при цьому може бути різною 
[5: 13]. Складна ознака є представленою, наприклад, у наступних одиницях: Maple syrup pie, lemon 
meringue pie, green goddess salad, red velvet cake, drawn butter sauce.  

Найбільш характерною для англійських кулінаронімів виступає проста ознака (76%), що в багатьох 
випадках може змінювати статус та переходити із зони ознаки в зону базису, наприклад: (fish) pie – 
(Eyemouth) fish pie, (fish) pudding – (Findon) fish pudding, (batter) pudding – (fruit) batter pudding, sponge 
pudding – (fruit) sponge pudding, garlic sausage – (German) garlic sausage, (apple) cake – (Welsh) apple cake.  

Зважаючи на домінування простих ознак, що найчастіше є представленими іменниками та 
прикметниками, доцільним виявляється врахування семантичних класів ономасіологічних ознак 
англійських назв страв [6].  

Типологія семантичних класів іменників та прикметників, що, як було зазначено вище, найчастіше 
втілюють ономасіологічні ознаки на формальному рівні, залежить від досліджуваного прошарку лексики. 
Так, наприклад, В. І. Теркулов,  розглядаючи універсальні композити російської мови, виділяє наступні 
лексичні класи ономасіологічних ознак: галузь, об’єкт, місце діяльності, інтенсивність, фактура, еталон, 
підрозділ, статус, зона діяльності, призначення, речовина, автор та інші [7]. Характерними ознаками 
фітонімів різноструктурних мов постають форма, колір, локатив, розмір, приналежність, зовнішній 
вигляд, оцінка, кількість, фізичні властивості [6: 89]. М. Д. Каракотов виокремлює декілька груп 
екстралінгвістичних ознак: 1) зовнішньорозрізнювальні, що містять ознаки форми та розміру; 2) 
локативні; 3) темпоральні;   4) квалітативні та ін. [8]. 

Розглянемо лексичні класи ономасіологічних  ознак, що є найбільш властивими для англійських назв 
страв.  

Таблиця 1.  
Семантичні типи ономасіологічних ознак  англійських кулінаронімів 

 

Словотворча модель Ознака Приклади 
Афіксальні утворення 

N + суф посуд toastie 
A + суф колір brownie  
V + суф спосіб приготування 

спосіб споживання 
patty, stuffing, scratching, rusher, crackling, 
banger 
cracker, lolly, chowder 

Композитні утворення 
N + N продукт 

 
посуд 

sugar-candy, cornpone, potatobread, cream 
cake, cornflakes 
pancake, griddle cake, potroast, cupcake,  

A + N колір 
 

смак 
 

форма  
 

фізична властивість 

white-pot, red-eye, chess pie, black pots, blue-
John 
sweetmeat, sweet roll, sour cake, salt pork, rich 
cakes 
pound cake,  shortcake, shortbread, butterfly 
chop 
hotpot, cold cuts  

V + N спосіб приготування drop scones 
 

Декількаслівні утворення 
A + N колір 

 
темпоратив 

 
 

white stew, white cake,  red pottage, dirty rice, 
brown Betty  
yule log, wedding cake, Twelfth Night cake, 
summer pudding, spring roll, Resurrection pie 
wet Nelly, thin batter, thick batter  
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фізична властивість 
локатив 

Turkish delight,  Swiss roll, Spanish omelette, 
French loaf, American relishes 

N + N продукт 
 

локатив 

turkey roll, tomato soup, syrup pudding, suet 
pudding 
Yorkshire pudding, western omelette, Waldorf 
salad, Snawnee cake, Aberdeen sausage   

N’s + N приналежність landlady’s loaf, the Dean’s cream, stalker’s pie, 
shepherd’s pie  

N prep N локатив toad-in-the-hole, soles in coffins, pigs in blan-
kets 

Part I + N спосіб приготування teething cake, shortnin’ bread, dripping cake 
Part II + N спосіб приготування whipped cream, stuffed olive, stewed prunes, 

spiced beef, rolled cutlets 
Отже, кількість лексичних класів слів, що виступають у якості ономасіологічної ознаки англійських 

кулінаронімів, складає 12, найбільш частотними виступають локативні, що позначають як назви країн та 
континентів, так і історичних регіонів та графств Англії, міст та містечок, темпоральні ознаки та ознаки, що 
вказують на спосіб приготування та продукт, з якого готується страва. 

Узагальнення й систематизація досліджуваного матеріалу, проведене нами, становить підґрунтя для 
подальшого ономасіологічного аналізу зон ознаки та базису й встановлення ономасіологічної зв’язки, 
атомарного предикату, що надасть можливість подальшого розкриття акту номінації страв, як мовно-
мисленнєвого, в ході якого те, що називається, підводиться під певну категорію та розглянути досліджувані 
лексичні одиниці як результат пізнавальної діяльності людини, що встановлює зв'язки між різноманітними 
сутностями навколишнього світу та виражає ці зв'язки у створюваному нею найменуванні.  
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Курушкина Т. Н. Признаковая зона английских названий блюд. 

Статья отражает результаты ономасиологического анализа кулинаронимов в английском языке. Зона 
признака кулинаронимов репрезентуется простыми признаками, которые чаще всего выражаются 

именами существительными и прилагательными. Ономасиологическая структура кулинаронимов включает 
различные лексические классы признаков (посуда, способ приготовления, цвет, физические свойства, 
локатив, темпоратив и др.). Наиболее частотными являются локативные и темпоральные признаки и 
признаки, которые указывают на способ приготовления и продукт, из которого готовится блюдо.  

Kurushkina T. M. The Feature Zone of English Dish Names. 

The paper represents results of onomasiological analysis of English culinaronyms. The feature zone of English 
culinaronyms is represented by simple feature expressed by noun and adjective. Onomasiological structure of a 

culinaronym includes different lexical classes of features (kitchenware, way of cooking, colour, locative, etc.) The 
most numerous are features of time and location as well as the way of cooking and product. 
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МЕТАМОДЕЛЬ БІЗНЕСОВОГО ДИСКУРСУ 

У статті проаналізовано особливості дискурсу як складної когнітивної структури, зроблено спробу 
моделювання взаємовідтворюваного дискурсивного простору комунікантів, виявлено специфічні 

характеристики бізнесового дискурсу та наведено метамодель комунікативного простору бізнесового 
дискурсу. 

Сучасний стан дослідження дискурсу характеризуюєься мультидисциплінарним підходом, що 
дозволяє більш точно висвітлити його природу, характеристики, категорії, тощо а також поєднанням 
двох провідних підходів вивчення – як когнітивного та комунікативного. Саме поняття дискурсу 
включає в себе широкий спектр лінгвістичних та екстралінгвістичних характеристик і є певною 
семантичною та інформативною єдністю. 

Однією із ключових характеристик дискурсу є антропоцентричність, яка визначає людину як 
"інструмент-породжувач-транслятор", чинник породження мовленнєвої діяльності, з одного боку, та 
людину як "інструмент-реципієнт-осмислювач" з іншого. Така двоплановість простежується в дискурсі 
на багатьох (якщо не на всіх) рівнях. З одного боку, дискурсивна діяльність пов’язана із потоковістю 
зв’язного мовлення, комунікативно цілісним мовленнєвим утворенням. З іншого боку, такі процеси як 
утворення, відтворення та зв'язок мовних, мовленнєвих елементів, сприйняття, осмислення, реакція 
торкається ментальних процесів комунікантів, етнічних, соціокультурних, психічних моделей поведінки 
тощо.  

Як складна когнітивна структура дискурс діє за декількома когнітивними принципами, які включають 
в себе: 1) принцип іконічності [2], за яким встановлюються співвідношення між уявленням про світ та 
репрезентацією цього уявлення в мові і 2) принцип поділу інформації на відому адресату та нову [2]. У 
процесі розгортання дискурсивного континууму іде паралельна обробка багатьох процесів як-от: синтез 
фонових знань та контексту, співвіднесення наданої інформації із вже відомою, надання новій інформації 
маркеру позитивної-негативної оцінки, характеристика екстралінгвістичних характеристик мовленнєвої 
ситуації, спроба заповнення комунікативних лакун, усунення комунікативних перешкод, аналіз тактик та 
стратегій комунікативної поведінки співбесідника та добір певних комунікативних тактик-реакцій тощо. 
На відміну від тексту, дискурсивна діяльність "накладається" на часовий континуум, як зазначають  О. В. 
Александрова та О. С. Кубрякова: "дискурс являє собою простір часу, заповнений промовлянням 
мовленнєвого твору або ж заповненням його створенням" [1: 23], тобто дискурсивна діяльність носить 
нематеріальний характер, при цьому дослідники сходяться на тому, що і текст і дискурс виступають у 
якості субстанцій, що створюють нові світи. Виходячи з цього, ми можемо висунути гіпотезу щодо 
виключної особливості дискурсу, що вирізняє її як від тексту, так і від усіх інших мовних та мовленнєвих 
одиниць – здатність до мультивідтворення залежно від рівня розвитку когнітивної бази носія 
дискурсивних елементів та його розумових, асоціативних та низки інших мисленнєвопороджуючих 
процесів. Відтворення дискурсу як мовленнєвої субстанції можна змоделювати, якщо уявити дискурс у 
вигляді дзеркала, а людину, що його моделює, у вигляді іншого дзеркала, що відображає перше. Процес 
множинного відображення дзеркалом самого себе схожий із множинним відтворенням дискурсу у 
свідомості різних людей (більше людей – більше дзеркал, що відображають відображення відображення 
тощо), причому при кожному акті відтворення дискурс набуває нових елементів, втрачає якісь вторинні, 
зазнає інших модифікацій під час переходу через призму свідомості комуніканта. Приблизно процес 
множинного відтворення дискурсу можна передати за допомогою формули:  

 
D = K1(a + b + c + d + e + e 1 + n) K1(a + b + c + d + e + e 1 + n)∞

 
 

де D це дискурс, К1 – комунікант 1, а – соціокультурна модель поведінки, b – психологічний портрет 
комуніканта, с – етнічні мовленнєві стереотипи, d – екстралінгвістичні фактори мовленнєвої ситуації, е – 
рівень комунікативного шуму, наявність лакун, е1 – здатність комуніканта до відтворення лакун та 
усунення комунікативного шуму, n – нескінченна низка факторів, що можуть вплинути на 
трансформацію дискурсивної моделі, ∞ – нескінченна кількість комунікантів. Саму ж модель існування 
та взаємовідтворення дискурсивних моделей можна зобразити у наступному вигляді:  
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Кожна з зображених сфер являє собою певну дискурсивну модель, наявну у свідомості комуніканта (у 

нашому прикладі їх шість). У свою чергу, у свідомості комуніканта існують уявлення дискурсу, 
елементом якого він виступає, а також уявлення уявлень інших комунікантів про цей дискурс. Усі 
елементи його ментальної картини дискурсу взаємодіють одночасно із зовнішнєю взаємодією 
комунікантів. Варто зазначити, що ми відобразили тільки "проміжний" фрагмент дискурсивної моделі, 
адже кількість елементів взаємодії внутрішнього світу може буди настільки ж великою, як і кількість 
варіацій колективного відтворення дискурсу.  

Дискурсивний континуум розвивається за певними діалектичними законами, а елементи його 
структури та їх функціонування мають дихотомічну природу: мова-мовлення, породження-сприйняття, 
адресант-адресат, знак-значення тощо. Як ми вже зазначали, двоплановість дискурсу включає в себе 
семантико-синтаксичні  та когнітивно-мотиваційні зв’язки, які, взаємодіючи разом, утворюють 
метамодель комунікації.  

Об’єктом нашого дослідження є англомовний бізнесовий дискурс, що становить специфічний 
різновид мовленнєвої діяльності. Комунікативна компетенція учасників біз дискурсу є надзвичайно 
важливим фактором його функціонування, адже бізнес становить специфічну сферу людської діяльності. 
Неадекватність сприйняття інформації ділового характеру, порушення комунікації між учасниками, 
наявність комунікативних або екстралінгвістичних перешкод може призвести до не встановлення 
партнерських відносин або до їх розриву. Саме тому ефективне спілкування у даній сфері залежить як 
від правильного добору комунікативних тактик і стратегій, так і від вірного добору і використання 
комунікантами мовних засобів для вираження своїх інтенцій. Аналіз дискурсу в цьому плані здебільшого 
спирається на дослідження ментальних моделей котрі, визначають добір комунікативної інформації для 
побудови семантичних структур. Ментальні моделі у свою чергу формуються під впливом ґрунтовних 
концептів людської свідомості. 

Спираючись на попередній аналіз бізнесових презентацій, ми виокремили низку ключових концептів 
свідомості як-от: "небезпека", "авторитет лідера", "успіх", "невдача", "рішення", 
"співпраця\солідарність". У спробі відтворити метамодель біз дискурсу ми будемо спиратися на одне з 
положень трансформаційної граматики (Chomsky, 1957, 1965), котре є наступним – ті прояви поведінки, 
звороти мовлення та реакції, які є доступними для безпосереднього спостереження є поверхнєвими 
структурами, які є результатом втілення у реальності глибинних структур. Тобто ми ще раз повертаємось 
до дихотомічної структури мови та мовленнєвої поведінки. У нашому випадку, глибинний базис 
бізнесового дискурсу і буде виражатися у вигляді ґрунтовних концептів свідомості, які будуть 
реалізовуватися поверхневими семантико-синтаксичними конструкціями на комунікативно-
мотиваційному рівні. Треба також зазначити, що різні поверхневі структури можуть бути відображенням 
одних і тих самих глибинних структур. 

Поєднання та перетворення низки первинних концептів проходить відповідно до фрейму комунікації, 
комунікативної ролі адресанта та адресата, та, саме головне, виходячи з мети впливу адресанта на 
аудиторію. Біз презентація, як різновид дискурсивної діяльності, характеризується низкою факторів, які 
вирізняють її серед інших різновидів дискурсу, а саме: 

− переслідування низки завдань:  
1) демонстрація послуги, продукту або структури;  
2) створення образу компанії, стратегії компанії;  
3) розважання співробітників, клієнтів, партнерів;  
4) продаж продукту, послуги, ідеї;  
5) вдосконалення навичок роботи, спілкування;  
6) пропозиція певного рішення щодо розвитку бізнесової структури. 
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− наявність ознак автороцентричного дискурсу: цілеспрямоване орієнтування на адресата, 
регулювання його світогляду та поведінки, системотвірна інтенція, статична позиція учасників кому-
нікації.  

− реалізація комунікантами у процесі ділового співробітництва фактичної, інформаційної та пер-
суазивної інтенцій за допомогою різнорівневих мовних засобів, мовленнєвих вмінь та 
комунікативних навичок, що визначаються нормою та етикою ділової комунікативної поведінки.  
Отже, дискурс бізнесової презентації, як і кожний з різновидів дискурсів публічного мовлення, – це 

створена за законами риторики інтегративна система, інтегративність якої, насамперед, зумовлена його 
орієнтацією на переконання адресата. 

За структурою у бізнесовій презентації лінгвісти виділяють наступні елементи: 
1) суб' єкт мовленнєвого впливу; 
2) аудиторія як адресат мовленнєвого впливу; 
3) канал впливу; 
4) мета мовленнєвого впливу. 

Теоретики розробок бізнесових презентацій розширюють круг важливих складових успішної 
презентації до наступних складових: 

1) мета; 
2) адресант; 
3) аудиторія (місце виступу); 
4) аудиторія (адресат); 
5) матеріал [4]. 

Виходячи із зазначених параметрів комунікації, ми можемо сформулювати визначення дискурсу 
бізнесової презентації – це вербальна та невербальна інформаційно-комунікативна взаємодія з приводу 
підприємницьких ідей, принципів, оцінок та думок, здійснювана безпосередньо суб'єктами 
підприємницької діяльності за допомогою інститутів підприємницької діяльності або засобів комунікації 
для досягнення специфічної мети, котра відображає менталітет суб'єктів підприємницької діяльності. 

Специфіка моделі біз дискурсу полягає в тому, що відображення глибинних структур у поверхневих 
проходить під впливом специфічних параметрів дискурсу (фрейм комунікації, мета спілкування, обрана 
стратегія впливу, комунікативна роль адресата) та так званого "менталітету суб’єктів підприємницької 
діяльності". Синтез усіх цих характеристик у поєднанні із рівнем ментальної зрілості комуніканта саме 
як суб’єкту підприємницької діяльності впливає на рівень метаморфоз, які зазнають поверхневі 
структури, їх варіативність, частотність впливу тощо. аналізуючи безпосередньо усне або писемне 
мовлення адресанта, ми, в свою чергу, можемо це бачити на рівні структурного оформлення доповіді, 
логічної зв’язності, послідовності викладу інформації або наявності певного ядра та периферії 
висловлювання, рівні правильної чи неправильної побудови висловлювань, відповідності її поставленій 
меті, лексичної варіативності, вживаності зайвих лексем або структур, що не відповідають цьому фрейму 
комунікації. 

Аналіз розробок бізнесових презентацій показав, що мовець, у переважній більшості випадків, 
спирається на логіко-аргументативну структуру доповіді, а не на польову, якщо справа стосується 
актуального викладу інформації, а не спонукання адресата до дії.  

Для початку доповіді є характерним наголошення на окремих сферах діяльності бізнесової структури 
або її робітників. Цей попередній розподіл і визначає подальше розгортання дискурсу, а названі 
елементи функціонування бізнесової структурами і виявлятимуться подалі семантико-синтаксичними 
домінантами: "I'd like to spend a few minutes of your time, looking back over the year. I'm going to divide my 
review into three areas: firstly, financial, secondly, personnel and finally technology". Подальшу структурну 
модель можна спрощено звести до граматичних утворень "object + function + attribute", тобто зазначення 
якогось факту або реалії, назва дії, що відбулася (у нашому випадку, це ретроспективна модель), та 
надання факту, реалії, або дії відповідної позитивної чи негативної характеристики. Відповідно до цього 
усі зазначені реалії та дії розмежовуються на такі, що мають позитивну та такі, що мають негативну 
конотацію: "On the financial front, the results have been very pleasing. Turnover has increased by 14%, costs 
have dropped by 3% and profits are up by 16%. So the company as a whole has performed well". 

У проаналізованій нами бізнесовій презентації наявні три тематичні групи – "finance", "personnel" та 
"technology", які відповідно є ядром трьох лексико-семантичних груп, що поєднують у собі 
характеристики дій, станів та процесів, їх функцій та характеристик із відповідною негативною чи 
позитивною конотацією: 
 
 
Finance:  
       turnover, increase, export sales, export  



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки 

 
204 

       market, results, costs,    
       the company, business areas. 
                                                       object   
       financial front, drop, domestic consumer  
       market 
 

to be up by, to perform, to be competitive,  
                                                    function    to be pleasing 

 
                                                           to be rather disappointing 
                                       
                                                       better, very well, results, especially 
                compared, just 
 attribute 
 
 
Personnel:   
       policy of personnel development, training,  
       promotion, recruit, balance, training  
              object   department, assurance quality, sales  
       training, opportunities. 
                                                       
       to expand, to promote into. 
                                                    function    

to retire 
 

  
 new staff, new areas, considerably. 
 
                                     attribute 
 

 
Technology: 

   
  technology, I, future growth, Research  

 Department, prototype engine, results, to                       
object invest, European technology programme,
 industry, universities. 

                                            
                    you, last year. 
 

to be interested, to have an update, to test,  
function    to link. 

                                          
 

vital, thoroughly, new, promising, heavily.  
 

         attribute         
 
 
Найбільше логічне та фактичне навантаження припадає починається, коли здатність адресата довго 

стримувати увагу сягає пікового показника. Також мовець проводить аналіз фактично викладеної 
інформації в першій треті промови – у кожній з лексико-семантричних груп наявні контрастні маркери 
позитивної та негативної конотації під час подальшого викладу інформації кількість фактичного 
матеріалу зменшується, адресант надає реципієнтові попередньо оброблену інформацію із висновками, 
причому домінуючими тут виявляються лексико-семантичні групи із маркером позитивної конотації, а 
на середині промови мінімальних показників сягають маркери "функція" та "атрибут" із подальшим їх 
збільшенням у наступній лексико-семантичній групі, що можна охарактеризувати як ритмізацію 
показників інформативності задля збереження уваги слухача. Переважна наявність семантичних 
маркерів із позитивною конотацією під час завершення промови може бути пов’язане із зміненням 
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ретроспективного викладу інформації на проспективний, тобто аналіз зроблених дій із варіантом їх 
можливих наслідків. 

Таких чином, ми маємо сказати, що метамодель біз дискурсу становить собою складне багатошарове 
ментальне утворення, структура якого визначається поділом на два головних шари – глибинний 
(лінгвокогнітивні процеси) та поверхнєвий (лінгвістичне та пара лінгвістичне пред’явлення ментальних 
образів). Також слід зазначити, що дискурс за своєю природою є структурою, елементи якої невпинно 
актуалізуються відповідно до комунікативної ситуації; модель дискурсу також являє собою систему 
репрезентацій комуніканта оточуючого світу разом із комунікантами, самого себе та уявних 
репрезентацій репрезентацій співбесідників, на чому власне і базується синтез та аналіз мовленнєвої 
діяльності комунікантів. Для ефективного моделювання дискурсивної діяльності в бізнесовій сфері дуже 
важливим становить вивчити різноманітні варіанти поверхнєвих структур, пред’явлених комунікантами, 
задля того, щоб встановити їх зв'язок із глибинними, та якомога точніше відтворити ментально-
когнітивні процеси комунікантів та їх лінгвістичні та пара лінгвістичні репрезентації.  

Подальше дослідження бізнесового дискурсу пов’язане із спробою побудови його метамоделей з 
урахуванням гендерного аспекту мовлення. 
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Лозовой Д. В. Метамодель бизнес дискурса. 

В статье выполнен анализ особенностей дискурса как сложной когнитивной структуры, сделана 
попытка моделирования взаимовоссоздающегося дискурсивного пространства коммуникантов, 

выявлены специфические характеристики бизнес дискурса и приведена метамодель коммуникативного 
пространства бизнес дискурса. 

Lozovyi D. V. Business Discourse Mental Model. 

Discourse peculiarities as a complicated cognitive structure are analysed, an attempt of modeling mutual 
recreative discourse space is made, business discourse specific characteristics are revealed, business discourse 

communicative space mental model is presented in the article. 
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ЕМБЛЕМАТИЧНИЙ ТА ПАНЕГІРИЧНИЙ СТРУМЕНІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГЕРАЛЬДИЧНОЇ ПОЕЗІЇ 

У статті розглядаються питання генези емблематичного та панегіричного жанрів української поезії 
епохи бароко, а також синтетичного жанру геральдичної поезії. Особливу увагу приділено ролі 

емблематики та панегіриків у формуванні жанру геральдичної поезії. 

Дослідники, аналізуючи жанр геральдичної поезії, відносять її до видів емблематичних або 
панегіричних віршів. Проте при глибшому дослідженні знаходяться підстави кваліфікувати його як 
окремий жанровий різновид, що увібрав у себе емблематичну форму і панегіричний зміст. Однозначно 
геральдичну поезію як синтетичний жанр не можна відносити ні до одної, ні до іншої групи віршів. Слід 
при цьому пам’ятати, що геральдична поезія як жанр не сформувалася на українському ґрунті, а була 
запозичена з польської літератури в готовому вигляді. Зважаючи на специфіку геральдичних віршів, 
потрібно висвітлити роль емблематичного та панегіричного жанрів, з якими вірші на герби мають багато 
спільного. 

В епоху бароко виробляється так званий емблематичний тип мислення, в якому об’єктивний світ 
сприймається як система прихованих ідей та символів, пізнання яких веде до духовного, до істини, до 
Бога. З повною силою це відбилося в мистецтві і літературі цієї доби, про що свідчать конкретні 
приклади. Уже перші відомі поетичні твори української літератури Герасима Смотрицького і Андрія 
Римші, членів Острозького гуртка, мають емблематичний характер, зміст їх полягає у тлумаченні гербів, 
які самі по собі становлять алегорично-символьні графічні зображення.  

На емблематиці побудовані твори багатьох барокових письменників, які спираються на усталені 
системи образів античності (міфологія), середньовіччя (Біблія), а також створюють нові образи. Про 
емблематичний характер мислення свідчать і заголовки видань: "Меч духовний" Лазаря Барановича, 
"Перло многоцінноє" Кирила Транквіліона-Ставровецького, "Млеко" Івана Величковського. 

Розглядаючи історію зорової поезії, М. Сорока [1: 47] наголошує, що особливо популярними в добу 
бароко є збірники емблем, такі як "Еmblеmаtum lіbеr" Андре Альциата (1531, Аугсбург), що містила 103 
емблеми і перевидавалася понад 170 разів, а також "Аmоrum еmblеmаtа" (Антверпен, 1608), "Amoris 
divini emblemata" (Антверпен, 1615) Отто Веніуса, "Pia desideria" єзуїта Германія Гуго (Антверпен, 1624), 
"Typus mundi" (1627), укладеної школою риторики єзуїтського ордена в Антверпені, "Emblems" (Лондон, 
1635) Франсіса Кворлза та багато інших. Збірник Альциата, приміром, складався з "тріади": зображення 
окремих предметів чи їх сполучень, міфологічних, біблійних чи історичних фігур; девіз, яким 
розкривався смисл зображення; пояснювальний підпис. В основі емблеми лежала візуальна, оречевлена 
метафора. Емблема поставала таким чином завдяки несподіваному поєднанню асоціацій та витвореного 
внаслідок цього "розумового образу", в якому поняття набували вигляду ілюзорної конкретності [2: 234]. 
Поширення емблематичної поезії зробило її зрештою в часи бароко жанром масової літератури [3: 192]. 

Однією з найпопулярніших емблематичних збірок, яка мала значний вплив і на українську літературу, 
було видання І. Камерарія "Symbolorum et emblematum" (1590). Добре відомим був і збірник Альциата. 
Він знаходився, наприклад, у зібранні книг Сильвестра Медведєва. У Єпіфанія Славинецького була 
"Символіка єгипетська", в бібліотеках Стефана Яворського, Феофана Прокоповича зберігались 
емблематичні збірники Сааведри Фахардо, Германа Гуго та ін. 

Цікаву характеристику емблематичних збірок знаходимо у відомого дослідника українського бароко 
Д. Чижевського: "Емблематичні збірки – це своєрідний синтез малярства та поезії… Важливо, що сама 
форма сполучення малюнка та вірша ставила перед авторами віршів (що одночасно мусили "вигадати", 
"винайти" малюнки або вибрати їх з вже відомого матеріалу інших збірок) своєрідні завдання" [3: 192]. 

Під емблемою (з лат. "додатковий, допоміжний орнамент") розуміють предмет, зображення, що 
умовно або символічно виражає певне поняття, ідею [2: 234]. Зображення в емблематиці завжди означає 
більше, ніж передбачає. Отже, емблема є своєрідним трампліном для сукупності можливих осмислень. 
Емблема в бароко використовується швидше як символічне зображення, супроводжуване віршовою 
сентенцією чи прозовим текстом. Як символи були впроваджені солярні знаки, зображення звірів, рослин 
та тварин, людини, архітектурних споруд тощо. Люди бароко охоче шукають таємних знаків, що часто 
приховують містичний зміст.  

Поряд з іншими літературним джерелом емблематичних символів та зображень часто слугувала 
також Біблія. В емблематиці біблійна символіка вступає у тісний зв’язок з античною міфологією, а на 
слов’янському ґрунті – з язичництвом. 
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Розвиток жанру емблеми був помічений слов’янськими літературами. Твори емблематичного 
характеру, що передували збірнику Альциата, сам збірник Альциата, а також ті, що виходили слідом за 
ним, швидко поширились у Польщі, Чехії, Росії та Україні. У мистецтві цих країн до цього часу вже 
простежувалась лінія зближення літератури та живопису, також побутувала думка, що зображальні 
засоби переважають за своєю силою словесні, що і викликало звернення до емблеми та жанрів, 
пов’язаних з нею. Власне, саме в емблематичних жанрах найактивніше виявили себе домінантні риси 
барокового стилю – концептизм, метафоризм, алегоризм і символізм. 

Думка емблематичного вірша афористично загострювалася, "оперювалася", як стріла, "певними 
словесними та стилістичними засобами" [4: 10]. Гарна емблема повинна була дивувати і захоплювати. 
Власне, все це стосується і геральдичних віршів, вимог, що висувалися при їх написанні. Отже, в 
написанні і характері емблематичних та геральдичних віршів багато спільного і насамперед подібна 
тричленна будова, тож не дивно, що українські стеммати тривалий час розвивалися з емблематикою в 
одному руслі й багато дослідників відносили вірші на герби саме до емблематичного жанру барокової 
поезії.  

Не слід, проте, вважати це твердження беззаперечним. Польські джерела, приміром, свідчать про 
протилежне. "Геральдика передувала емблематиці і до певної міри спричинилася до її постання" [5: 74]. 
Францішек Піларчик, автор спеціально присвяченої польським стемматам праці, зауважує, що в історії 
польської літератури геральдичні вірші також тривалий час пов’язувалися з емблематичною поезією 
через їхню схожість. Це, однак, на думку автора, не з’ясовує генези стемматів, які в польській літературі 
з’являються ще в 20-х роках XVI століття, за 10 років до появи збірника Альциата "Emblmatum liber" 
(1531) [6: 18]. Очевидно, генезу віршів "на герби" слід шукати у більш віддаленому минулому. 

Початки емблематики можна знайти ще в ранньому християнстві. Але середньовічне суспільство 
створило підвищений попит на всілякого роду емблеми. У суспільстві, в якому лише одиниці вміли 
читати, потрібні були зображення, що легко уявлялися і запам’ятовувалися (пляшка вина означала 
таверну, знаряддя праці відповідне ремесло). Не слід також забувати про емблеми на монетах, печатях, 
військових прапорах. "Геральдика як цілісна система постає з поєднання всіх цих елементів у середині 
XІІ століття" [6: 19]. А в добу раннього Ренесансу (XIV – XV ст.) геральдика й емблематика остаточно 
розмежовуються. 

На давній зв’язок герба зі словом вказують також герби, які містили каламбурну алюзію до прізвища 
сім’ї (приміром, предмет чи тема, назва якої була співзвучна з назвою родини). Початків геральдичних 
віршів можна також дошукуватися в численних девізах, якими оздоблювалися герби. Були це зазвичай 
короткі 2-4-слівні прислів’я, сентенції, часом алюзії до прізвища власника герба. 

Винайдення книгодрукування і бурхливий розвиток друкарства у ХVІ ст. створили можливості 
постання й розвитку збірок та емблематичних циклів у книжковому форматі. Це вплинуло і на розвій 
текстової ілюстрації у книгах. Вірші на герби з’являються у виданнях у зовнішньому корпусі книжки, 
вони розтлумачують на початку чи наприкінці видання герб автора, а ще частіше герб адресата 
передмови чи дедикації (присвяти). 

Важливу роль у розвитку емблематичної та геральдичної поезії відіграли шкільні поетики, що 
призначалися для читання курсу з теорії поетичного мистецтва у європейських вищих школах. Такі 
курси, як правило, укладалися самими викладачами-лекторами на основі теоретичних принципів, 
вироблених відомими ренесансними теоретиками (Понтан, Скалігер, Віда), які у свою чергу спиралися 
на античні джерела, зокрема, на "Поетику" Аристотеля і "Послання до Пізонів" Горація. 

Ще однією складовою геральдичної поезії став панегіричний струмінь. Це стосується, зокрема, не 
зовнішньої, зорової, а змістової сторони віршів на герби. Знову ж таки не можна пов’язувати появу 
української геральдичної поезії з впливом жанру панегірика доби бароко, який зародився лише на межі 
XVI – XVII століть. Слід говорити радше про вплив панегіричного змісту раніших часів. Адже жанр 
панегірика відомий ще з античності, його найхарактернішою ознакою були вихваляння та уславлення 
визначної події чи подвигів видатної людини. У західноєвропейських літературах розквіт панегіричної 
літератури спостерігаємо в латинській поезії італійських гуманістів ХV – ХVІ ст. Явище це було 
невипадковим, адже епоха гуманізму висунула на перший план роль індивідуального і дійшла до 
обожествлення видатних історичних осіб, а слідом за ними і таких, які лише претендували на такий 
титул. Тому прославлення окремих персон та їхніх справ стало одним з найпрестижніших завдань 
віршотворства. "Тому зрозуміло, чому не стільки виявлення почуттів і зображення природи, скільки 
прославлення окремих осіб та їх вчинків стало темою серйозного віршування. Поети старались 
відплатити державі і князю за шанування і винагороду похвалами, уявляючи, що роздають безсмертя" [7: 
145].  

В українській літературі панегірики в чистому вигляді з’являються наприкінці XVI  століття 
("Просфонима", 1591), хоча панегіричні елементи були наявні ще в давньоруські часи – у похвалах на 
честь князів у "Повісті минулих літ", "Київському літописі", "Слові про закон і благодать" Іларіона, 
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згодом у західноруському (похвала Вітовту), Галицько-Волинському (похвали Данилові Галицькому та 
Володимиру Васильовичу) та Короткому київському (похвала Костянтину Острозькому) літописах. 

Розквіт панегіризму в добу бароко в Україні пов’язують з поширенням братського руху з 80-х років 
XVI ст., коли входить у моду запозичена з Польщі традиція складання прозових і віршових промов та 
панегіриків на пошану видатних людей, де прославляються їхні чесноти, добродійства і героїчні вчинки 
– справи на користь суспільства [8: 191]. 

На початку XVIІ століття з’являються цілі вітальні цикли у формі декламацій: "Візерунок цнот… 
Єлисею Плетенецькому" Олександра Митури (1618), "Імнологія" (1630), "Евхаристіон, або Вдячність" 
(1632), "Евфонія" (1633). Відомі також оплакувальні панегірики, наприклад, "Лямент дому княжат 
Острозьких" (1603), "Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича-Сагайдачного" (1622) 
Касіяна Саковича та ін.. Серед поетів-панегіристів другої половини XVIІ – початку XVIІІ століття 
помітними постатями були Григорій Бутович, Іван Величковський, Стефан Яворський, Феофан 
Прокопович.  

Панегірики в українських виданнях вміщують на початку або в кінці книг. Там же розміщуються і 
геральдичні вірші на герб мецената видання чи вірші-дедикації (присвяти). Жанр геральдичних віршів 
був одним з найплідніших у ранньому українському віршуванні, чому немало сприяв активний розвиток 
книговидавничої діяльності. Поширеними були також передмови та післямови до друкованих видань, 
загалом властиві для українського бароко.   

Похвали в українських панегіриках продиктовані не одною лише літературною модою: вони мали 
основу також і в самому побуті, що складається під впливом глибших причин. Участь українських 
магнатів кінця ХVІ і початку ХVІІ ст. разом з міським населенням і дрібною шляхтою у захисті 
національної культури (Костянтин Острозький, Адам Кисіль та ін.) викликало і в письменницькому 
середовищі, що виражало настрої цих верств населення, прагнення прославити героїв.  

Тож хоч автори українських геральдичних текстів часто брали за основу польські зразки, для них ці 
тексти означали значно більше, ніж просто підтвердження шляхетських цнот і достоїнств. "Якщо 
польські автори, наслідуючи західноєвропейську моду вміщати перед текстом книг віршові епіграми на 
честь меценатів, могли обмежитися майже виключно оспівуванням їх благородства і жертв на користь 
науки й культури, – українському автору часто доводилось вихваляти своїх меценатів за захист 
"збройною і оружною рукою" народного побуту, його мови, вірувань" [7: 137]. 

У загальному поділі барокової літератури на елітарну та загальнонародну геральдичні тексти, як і 
панегірики, безсумнівно належать до першої групи, адже саме в них культивується героїко-патріотична 
тематика. Геральдична поезія належить до стилю високого бароко, це свідчення шляхетності та 
аристократизму в українській літературі. 

З часом геральдичну поезію ми зустрічаємо все рідше, натомість більшає кількість панегіриків. Таким 
чином, геральдична поезія, по суті, була витіснена більш вільним жанром панегірика, для якого наявність 
герба і "прив’язка" до нього не була необхідністю. Це також, очевидно, пов’язано з вимиранням 
князівських родів і визріванням нової національної еліти – козацтва, що, як відомо, складалося 
здебільшого з простолюду, який родовими гербами не володів. 
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Миненко Ю. В. Эмблематическая и панегирическая тенденции украинской геральдической поезии. 

В статье рассматриваются проблемы генезиса эмблематического и панегирического жанров 
украинской поэзии епохи барокко, а также синтетического жанра геральдической поэзии. Особенное 
внимание приделяется роли емблематики и панегириков в формировании жанра геральдической поэзии. 

Mynenko Yu. V. The Emblem and Panegyric Tendencies of Ukrainian Heraldic Poetry. 

In the article there are considered the questions of genesis of emblem and panegyric genres of Ukrainian 
baroque’s poetry and also synthetic genre of heraldic poetry. Roles of emblem genre and panegyrics in a 

formation of the genre of heraldic poetry have a considerable attention. 
 
 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки 
 

© Наконечна Ю. С., 2010 
210 

811.8 : 801.67 – 053.2/5 
Ю. С. Наконечна, 

аспірант 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ 
В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВІРШОВАНОМУ ДИСКУРСІ ДЛЯ ДІТЕЙ 

Стаття присвячена особливостям концептуалізації негативних емоцій у віршованому дискурсі для 
дітей на прикладі емоції "страх". У роботі проводиться аналіз одиниць лексико-семантичного поля 

"страх" та визначаються ступені інтенсивності прояву цієї емоції на вербальному рівні. 
Виокремлюються елементи структури концепту СТРАХ та здійснюється аналіз їх вербальної 

репрезентації у текстах творів.  

Актуальність цієї роботи зумовлена загальною антропоцентричною спрямованістю сучасних 
досліджень та зростанням інтересу до вивчення мовних явищ крізь призму когнітивно-дискурсивного 
підходу. 

Вивчення емоцій, як віддзеркалення внутрішнього світу людини, у віршованому дискурсі для дітей, 
який є одним із найменш вивчених, привертає увагу своєю оригінальністю та новизною. 

Метою даної статті є визначення основних засобів вираження негативних емоцій в американському 
віршованому дискурсі для дітей та побудова схеми їх концептуалізації. 

Об’єктом дослідження є вербалізація негативних емоцій у віршованому дискурсі для дітей, а 
предметом вивчення – їх концептуалізація у вигляді когнітивної структури. 

Матеріал роботи представлений творами першого американського дитячого поета-лауреата Джека 
Прелуцького. 

Емоції – невід’ємна частина життєдіяльності людини. Являючи собою одну із форм відображення 
дійсності [1: 36], вони є способом оцінки значення певних речей і предметів для окремої людини та 
інформацією про стан її внутрішнього "я". 

З’ясуванню сутності та диференціації емоцій присвячували свої роботи науковці в різних галузях 
знань: психології, педагогіці, психотерапії, філософії, лінгвістиці та ін. Значний вклад у вивчення 
емоційних явищ та пов’язаних із ними процесів зробили такі вчені, як У. Джеймс, П. Екман, 
В. К. Вілюнас, А. Н. Леонтьєв, Л. С. Виготський, Н. В. Вітт, К. Е. Ізард, В. І. Шаховський та інші. Так, У. 
Джеймс, П. Екман, В. К. Вілюнас, Л. С. Виготський, Н. В. Вітт, К. Е. Ізард досліджували емоції під кутом 
зору їх впливу на життєдіяльність та поведінку людини [2; 3; 4], а такі вчені, як А. Н. Леонтьєв, В. І. 
Шаховський, аналізували емоційні процеси крізь призму їх вербалізації у тексті та мовленні [1; 5]. 

Існує низка класифікацій лексики, що позначає емоції. Скориставшись класифікацією за ознакою 
приналежності лексики до емоційної зони [1: 107], розглянемо особливості вербалізації негативних 
емоцій в англомовному віршованому дискурсі для дітей на прикладі "страху" – емоції, яка сприймається 
дитиною віком від 7 до 12 років "найбільш адекватно" [6: 272]. 

За словником сучасної англійської мови Лонгмана fear – the feeling you can get when you are afraid or 
worried that something bad is going to happen [7: 578]. Ключовими словами цієї дефініції є лексеми afraid і 
worried. Тематичний словник Thesaurus Wordfinder надає 25 синонімів назви емоції "fear" та 15 і 18 
синонімів ключових afraid та worried відповідно. 

Виключивши повтори та звівши виокремлені лексеми до одного списку, отримаємо наступний 
перелік слів-синонімів, що називають, описують та виражають емоцію страху: agitated, alarm, alarmed, 
anxiety, anxious, apprehension, apprehensive, aversion, bothered, butterflies, chicken inf., concerned, 
cowardice, distraught, distressed, dread, faintheartedness, fearful, fearfulness, foreboding, fretful, fright, 
frightened, hang-up, horror, horror-struck, nervous, nervousness, neurosis, nightmare, on edge, panic, panic-
stricken, perturbed, phobia, qualms, scared, shivers, stressed-out inf., tense, terrified, terror, terror-stricken, 
timid, timidity, trepidation, troubled, uneasiness, uneasy, uptight inf., work-up, worried [8: 12; 8: 160; 8: 507]. 

Провівши аналіз ілюстративного матеріалу, у віршованому дискурсі для дітей із запропонованого 
словниками списку виявлено 17 слів, які належать до лексико-семантичного поля "страх". Серед 
виокремлених лексем – наступні: afraid (7 слововживань), alarm (3), apprehensive (1), chicken (1), 
concerned (1), distressed (1), dread (1), fright (6), frightened (4), horror (1), nervous (1), qualm (1), scared (3), 
shiver (1), terrified (1), trepidation (1), worried (2) (Схема 1). Кількість слововживань вирахувана при 
загальній кількості слів 18599.  

 



Ю. С. Наконечна. Концептуалізація негативних емоцій в американському віршованому дискурсі для дітей 

 211 

 
Рис. 1. Діаграма частотності вживання лексем на позначення емоції страху. 

 
Як будь-яка інша емоція, страх є параметричним, тобто його інтенсивність та тривалість можуть бути 

виміряними [1: 37]. У віршованому дискурсі для дітей шкала інтенсивності страху представлена низкою 
синонімів, які виражають різні відтінки цієї емоції (Схема 2). 

Найвищий ступінь вираження "страху" вербалізується лексемами dread, frantic, horror, terrible, 
terrified. Денотативне значення кожної з них містить сему "a strong feeling of fear". 

Середній ступінь інтенсивності емоції виражений лексемами afraid, alarm, alarming, fright, frightened, 
scared, які характеризуються наявністю семи "a feeling of fear" у їхній семантиці. 

Нижчий ступінь вираження емоції страху представлений наступними прикметниками та 
дієприкметниками: abominable, apprehensive, concerned, distressed, dreadful, nervous, worried. Спільним 
для цих лексем є семи "unpleasant" та "unhappy". 

Лексеми qualm та chicken репрезентують найнижчий ступінь вираження емоції страху. Для їхньої 
семантики характерні семи "slightly worried", "not brave enough". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Вербальний рівень вираження ступеня інтенсивності вираження емоції "страх" 
 
Проаналізувавши контексти вищезазначених слів, можна визначити особливості вербальної 

репрезентації концепту СТРАХ як частини мовної картини світу дитини. 
Так, у віршованих творах для дітей лексика вираження емоції страху описує об’єкти страху, можливі 

прояви емоції та реакцію-відповідь на подразник. 
Стикаючись із цим новим, сповненим несподіванок, світом, дитина боїться багатьох речей, які можна 
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- раптові звуки, грім: "We are terrified of thunder, / and we scramble at the sound", "I’m becoming more 
afraid / of anything that roars", "tend to run for cover / when it thunders in the dark"; 

- дикі тварини: bears, spiders, snakes, centipedes, shark, bats, a pack of savage rats, lions, tigers; 
- представники світу магії, наприклад, dragon, ogre, witches та інші чудернацькі речі: "Alarming things 

are happening / to alter my physique. / I’m growing hooves, I have a tail, / my neck now sports a mane, / and I 
can hardly wait to graze / upon a grassy plain", "I awakened with a feeling / that was not exactly fright, / after 
something ate the feathers / in my pillow overnight"; 

- своя тінь та відображення: "We are frightened of our shadows, / of our own reflections too"; 
- різні дрібні істоти: "We are scared of tiny creatures / in the air and on the ground", "it (elephant) was 

frightened of our mouse";  
- листопад: "I   do not like November. / November is no fun. / I do not mind the other months, / but truly 

dread this one". 
Дитяча уява створює різних химерних істот, яких також слід боятися, наприклад, Winterwood, Ozzie 

Snozzer: "I am Winterwood, a weaver / of abominable spells. / With a waggle of my whiskers, / I can rearrange 
your cells. / If I choose you as my victim, / you will find you can’t prevent / the unpleasant consequences / of my 
terrible intent <…> When I fly into a frenzy, / you'll do well to feel alarm. / I am Winterwood, a wizard … / 
there’s a chance I mean you harm", "When Ozzie Snozzer sneezes, / an extraordinary sound / departs his ample 
nostrils, / and resounds for miles around. / It’s louder than the honking  / of a crowd of rowdy geese. / Some 
people hide in horror, / others summon the police". 

У дитячій свідомості виникають страхи перед можливістю бути загубленим, ушкодженим: "I’m not 
afraid of anything, / except, <…> / falling down the stairs", "If I were lost in outer space, / I might feel weird 
inside". 

Наступний приклад ілюструє страх перед невідомими "Gummies", які прийдуть, щоб зіпсувати дитя-
чий одяг, забруднити пальці, волосся, ніс, шию: "The Gummies are coming, / be worried, beware! / They’re 
coming to gum up / your fingers and hair <…> The moment they catch you, / they’ll gum up your clothes, / your 
neck and your shoulders, / your ears and your nose. / They’ll sneak up behind you, / they never play fair . . . / 
The Gummies are coming, / be worried, beware! " 

У світі дітей можна боятись висоти, боятись літати: "Smedley Smye is scared to fly, / he’s nervous in the 
air, / the thought of planes disturbs his brains, / it’s more than he can bear". 

Значна кількість прикладів ілюструє страх бути з’їденим: "I’m slightly apprehensive / I’ll be swallowed 
by a shark","No other museum can do what we do, / for here the exhibits might eat you". 

Поряд із боязню багатьох речей "so afraid of many things", для дитини характерно хизуватись своєю 
сміливістю, відсутністю страху перед будь-чим, бравувати: "I’m not afraid of anything", "I am not the least 
afraid / of anything at all", "If I could be a frog, then I / would flick my tongue and catch a fly, / and soon without a 
qualm or thought, / consume the hapless fly I’d caught".   

Ще однією особливістю сприйняття світу дитиною є відсутність уваги до  важливих (з точки зору до-
рослих) речей, відсутність будь-якого хвилювання з приводу них: "Why do I have to clean my room? / I 
think my room looks nice. / There’s pizza in the corner, / but it’s only half a slice. / I’m not at all concerned 
about / the gravy on the chair, / my piles of model planes and trains, / my stacks of underwear". 

У світі творів для дітей відчувати страх може кожен: дитина, мама, перукар, будь-яка нежива істота: 
"My mother’s shrieking in alarm, / and bolting from the house. / "I won’t be back, "she’s promising, / "until you 
catch that mouse", "the butcher feared the worst", "the barber was distressed", "The buttons were frightened", "a 
knot was afraid". 

Потрапляючи у нові умови, такі як школа, різноманітні гуртки, дитина знайомиться із поняттям 
"мушу" на противагу вже знайомому "хочу". Збільшення кількості вимог до дитини викликає 
амбівалентні почуття: з одного боку, гордість бути школярем, першокласником, а з іншого – страх не 
виправдати сподівання, бути поганим учнем та ін.. 

Так, у вірші "I’m going to the library" розкривається страх бути покараним через порушення правил бі-
бліотеки – затримку книги: "I’m going to the library, / and I’m a bit afraid. / It’s all because of one mistake / 
I’ve accidentally made. / I’m filled with trepidation / mixed with downright misery, / convinced that the librarian 
/ is furious with me. / I know that I’m in trouble, / so I’m in a frantic state. / I also know it’s all my fault, / and I 
deserve my fate. / I’m going to the library, / and shaking through and through – / the book I’m finally bringing 
back / is four years overdue". 

Об’єктом страху у даному випадку виступає бібліотекар: "I’m filled with trepidation / mixed with down-
right misery, / convinced that the librarian / is furious with me".  

Вірші для дітей розкривають не лише можливі об’єкти страху дитини, а й ілюструють широкий 
спектр можливих проявів цієї емоції. Так, лексеми, які описують емоцію страху, представляють різні 
аспекти її прояву: психічний, фізичний та фізіологічний. 

Психічний аспект – відчуття хвилювання і занепокоєння: "the thought of planes disturbs his brains, / it’s 
more than he can bear". 
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Фізичний аспект – прискорення або уповільнення рухів тіла, крик, рвучкі рухи: "We are jittery and 
jumpy, / so afraid of many things", "I’m going to the library, / and moving very slow", "My mother’s shrieking in 
alarm, / and bolting from the house", "his dinner goes unchewed", "he grips his seat", "he bites his nails". 

Фізіологічний – дискомфорт у шлунку, раптовий кашель, піт, здригання, трепет: "If I were lost in 
outer space, / I might feel weird inside", "You’re sure to be frightened by every display, / we promise to tingle 
your skin",  "He starts to cough / when he’s aloft / he itches, sweats and groans, / he grits his teeth, he grips his 
seat, / he shivers in his bones. / He aches, he ails, he bites his nails, / his dinner goes unchewed, / his face turns 
greener than a bean / when he gains altitude. / He quakes, he throbs, he shakes, he sobs, / his stomach gets up-
set", "I’m going to the library, / and shaking through and through". 

Для віршованого дискурсу для дітей характерне поєднання різних аспектів: наприклад, фізіологічного 
та психічного: "I’m filled with trepidation / mixed with downright misery" (де trepidation – фізіологічне 
відчуття, а misery належить до сфери психічного), фізіологічного та фізичного: "He starts to cough / when 
he’s aloft / he itches, sweats and groans, / he grits his teeth, he grips his seat, / he shivers in his bones. / He aches, 
he ails, he bites his nails, / his dinner goes unchewed, / his face turns greener than a bean / when he gains 
altitude".    

Потужна негативна емоція "страх" спричинює певну реакцію-відповідь на подразник. Реакція на 
подразник може бути двох типів: безпосередня та випереджувальна. Типовими безпосередніми 
реакціями можуть бути крик, втеча та схованка: "we shriek and run for cover / when we hear a sudden 
"Boo!", "if I spied a dragon, / there’s a likelihood I’d hide", "I sense a stalking lioness... / I  t h i n k  I’d better 
run", "My mother’s shrieking in alarm, / and bolting from the house", "Some people hide in horror,  / others 
summon the police". 

Випереджувальною реакцією дитини, тобто такою, що ґрунтується на досвіді зустрічі з речами, яких 
слід боятися, є намагання уникнути подразника: "I shy away from lions, / and from tigers just as well", "I 
avoid all witches, / lest they cast a dreadful spell", "I think I’d rather never meet / an ogre, ten feet tall", "I’m not 
looking forward now / to being there at all, / and that is why I’m heading there / at practically a crawl". 

Описуючи дитячі страхи, автор поряд із нейтральною лексикою використовує лексеми високого літе-
ратурного та розмовного стилю. Це створює ефект мозаїки елементів "дорослого" світу в уяві дитини. 
Так, наступні лексичні одиниці належать до "високого" стилю: abominable, apprehensive, frantic, terrible, 
terrified, trepidation, misery, disturb, summon. Afraid, alarm, concerned, distressed, dread, fright, frightened, 
horror, nervous, qualm, run, scared, shiver, shriek, shake, move,itch, sweat, groan, grit, grip, shiver, ache, ail, 
bite, quake, throb, sob, hide, avoid, head, worried входять до нейтрального прошарку лексики, а такі лексе-
ми, як chicken, bolt, scramble, tingle, shy away from, jittery, jumpy, репрезентують сегмент лексики розмов-
ного стилю. 

Отже, проаналізувавши словникову дефініцію, виокремивши лексеми, що належать до лексико-
семантичного поля "страх", та дослідивши особливості вербалізації цієї емоції у віршованому дискурсі 
для дітей, визначимо, що вербальний рівень емоції "страх" представлений сімнадцятьма лексемами, 
серед яких найчастотнішими є слова "afraid" та "fright". Парадигма слів-синонімів, семантика яких 
включає сему "a feeling of fear", відображає багатство відтінків палітри емоції "страх", для яких 
характерним є різний ступінь інтенсивності – від найвищого до найнижчого. 

Концепт СТРАХ представлений трьома елементами: об’єкт, прояв та реакція-відповідь на подразник. 
Об’єктами боязні дитини можуть виступати живі істоти, неживі предмети оточуючої дійсності, вигадані 
створіння, можливість зазнати ушкоджень або загубитись, небезпека польоту та висоти.  Дитину також 
лякає перспектива бути з’їденою, засудженою, покараною. Поряд із визнаванням різноманітних страхів, 
маленьким людям притаманно заперечувати свою боязнь чого-небудь, бравувати, а також не зважати на 
речі, важливі у світі дорослих. 

Емоція страху може проявлятись у психічному, фізичному та фізіологічному аспекті, тобто від 
відчуття хвилювання і занепокоєння, зміни рухів тіла та голосу до фізичного дискомфорту, який 
супроводжується такими фізіологічними реакціями, як кашель, потіння, здригання, трепет. 

Відчувати страх може будь-хто: і дитина, і дорослий, і жива, і нежива істота, які реагують на об’єкти 
страху або безпосередньо, або випереджувально, тобто або кричать, тікають і ховаються, або усіляко на-
магаються уникнути зустрічі із страхітливим. 

Концепт СТРАХ вербалізується в текстах за допомогою широкого спектра лексичних засобів, які на-
лежать до "високого", нейтрального та "низького" стилістичних шарів лексики.  

Перспективами подальших досліджень є аналіз негативних емоцій у віршованому дискурсі для дітей 
із залученням прикладів інших емоцій  на більш об’ємному матеріалі.  
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Наконечная Ю. С.  Концептуализация отрицательных эмоций 
в американском стихотворном дискурсе для детей. 

Статья посвящена особенностям концептуализации отрицательных эмоций в стихотворном дискурсе 
для детей на примере эмоции "страх". Исследуются единицы лексико-семантического поля "страх" и 
определяются степени интенсивности проявления этой эмоции на вербальном уровне. Выделяются 
элементы структуры концепта СТРАХ и анализируются их вербальные репрезентации в текстах 

стихов. 

Nakonechna Yu. S. Conceptualisation of Negative Emotions in American Versified Discourse for Children. 

This article is devoted to the study of negative emotions. The emotion of "fear" is taken as an example. The 
research is conducted on the material of American versified discourse for children. The units of the lexical 

semantic field of the word "fear" are identified and divided into groups according to the seme of intensity in 
their meanings. Three elements of the concept of FEAR are distinguished and their verbal representations are 

analysed. 
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CИМВОЛ ХРЕСТА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
В НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

У статті розглядається функціонування символу камінного хреста в творчості Василя Стефаника. 
Головна увага приділена аналізові цього символу у перекладах англійською мовою. Обґрунтовано 
важливість орієнтації на символічні знаки іншомовного тексту для відтворення їх стилістичних 

особливостей при перекладі та відтворенні смислового навантаження тексту. 

В українському письменстві склалася традиція звертатися до символічних образів, словесної 
символіки, знаходити в них могутній засіб художнього осмислення дійсності. Художня мова  та 
структура малої прози є важливим чинником символотворення. Відповідно до індивідуального стилю 
автора розрізняються різні шляхи символотворення в новелістиці. 

Досить часто досвід етносу накладається на свідомість письменника, яка формується в атмосфері цієї 
культури. У результаті спостерігається явище синтезу загального та індивідуального, 
загальнокультурного та особистого. Тому будь-який твір словесного мистецтва відображає два плани: 
загальнокультурний та індивідуально-особистісний. "Індивідуально-суб’єктивний план художнього 
твору з погляду ключових концептів культури має ту специфіку, що конкретний автор у силу свого 
персонального досвіду, власної життєвої практики, пережитих певних катаклізмів, специфіки 
індивідуальної аксіологічної структури, а також специфіки філософсько-естетичних позицій і т.д. може 
замкнутись навколо кількох концептів, які в його творчості набувають особливої питомої ваги і стають 
визначальними", – підсумовує Ярослав Мельник [1: 182]. І далі дослідник зазначає, що Василю 
Стефаникові притаманні такі концепти, як життя – смерть, батьки – діти, господарство (майно) – праця, 
дорога (часто з її неминучим трагізмом). Із перелічених вище концептів базовим є концепт "смерть", і як 
похідне від нього поняття "хрест". Тож ми простежимо, яких семіологічних рис набуває це поняття, 
доходячи до символізації. 

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням меж та можливостей адекватного 
відтворення символу в перекладі, який є основною складовою у змісті вихідного тексту. 

Метою нашого дослідження є аналіз відтворення символу камінного хреста в англомовних 
перекладах. Для досягнення поставленої мети ми передбачаємо розв’язання наступних завдань: описати 
специфічну роль символу хреста в художньому тексті; оцінити ступінь можливості здійснення 
адекватного перекладу зазначеного символу, закодованого Василем Стефаником у літературному творі 
як засіб втілення його національного світосприйняття. 

Об’єктом дослідження є мова прозових творів Василя Стефаника. 
Предметом дослідження є символ камінного хреста, що функціонує в художніх творах 

Василя Стефаника. 
Наукова новизна праці полягає в обґрунтуванні важливості орієнтації на символічні знаки 

іншомовного тексту для відтворення їх стилістичних особливостей при перекладі, в розробці 
оптимального алгоритму перекладу символічних знаків для адекватного відтворення смислового 
навантаження іншомовного тексту. 

У цьому відношенні нас цікавить новела "Камінний хрест", яка і є матеріалом нашого 
дослідження. В образi Iвана розкривається письменницький показ трагедiї селян-емiгрантiв у 
пошуках кращої долi за океаном. 

Поглянувши на саму назву новели, слід звернути увагу перш за все на релігійний зміст цього поняття. 
Нерідко саме в символах відбиваються народні традиції, звичаї, обряди, вірування. У цьому плані 
можуть знаходити свою національно зумовлену інтерпретацію загальнолюдські архетипні символи, 
породжені релігійними уявленнями народу. В. Кононенко, який є дослідником символів української 
мови, у своїй монографії зазначає, що, хоча біблійна символіка не може безпосередньо перетворитися у 
власне національну символіку, однак релігія все ж таки здійснює певний вплив на національні символи: 
"не можна применшувати вплив християнства на формування символіки християнських народів, 
вироблення власне національних рис у системі біблійно-образного сприйняття світу, як не можна 
недооцінювати зворотний процес – позначення давньої міфології, накладання її образів на християнську 
символіку" [2: 68]. К. Г. Юнг стверджує, що "головні символічні фігури будь-якої релігії завжди 
виражають певну моральну та інтелектуальну установку. Як приклад я міг би взяти хрест із усіма його 
багатогранними релігійними значеннями" [3: 172]. Тож використання В. Стефаником релігійного 
символу сягає прадавнього загальнокультурного архетипу. 

Перш ніж аналізувати зміст символу "хрест", варто звернути увагу спочатку на саме визначення 
поняття "символ", яке дав Г. В. Ф. Гегель: "… Символ являє собою безпосередньо наявність або дане для 
споглядання зовнішнє існування, яке не береться до уваги таким, яким воно безпосередньо існує заради 
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самого себе, а повинно розумітися в більш широкому загальному змісті" [4: 14]. Беручи до уваги це 
визначення, ми можемо переконатися в тому, що символ – це перш за все матеріальна сутність, знак, в 
якому позначник набуває складнішого, глибшого, ширшого значення, ніж той його зміст, який 
закріплений у щоденній практиці за даним позначуваним як звичайним знаком. Тлумачний словник 
української мови дає наступне пояснення поняття "хрест": "Хрест – це предмет і символ культу 
християнської релігії" [5: 511]. Розкриваючи це твердження, символіку хреста визначають через категорії 
"віра", "надія", "любов", "спасіння". Однак у концептосфері носіїв української мови цей звукокомплекс 
піднімається до рівня символу і набуває більш віддаленого, складного та глибокого змісту. Віталій 
Кононенко дає пояснення поняття "хрест" в українській літературній інтерпретації наступним чином: 
слово-поняття хрест несе передовсім ідею страждання, випробування, важкої і почесної ноші (адже саме 
на хресті був розіп’ятий Ісус Христос). Символ хреста стає узагальненим, об’єднуючим образом 
страдництва" [2: 77]. Недаремно в народі виникло так багато усталених виразів: "іти на хрест", "мов із 
хреста знятий", "присудити на хрест", "важкий хрест нести", "поставити на чомусь хрест" і т.ін. 

У нашій праці ми розглядатимемо оригінал та англомовні переклади Данила Струка та Костянтина 
Андрусишена. Стосовно адекватної передачі символів у художньому творі думку Ю. П. Солодуба, який 
досліджував систему символів у романі "Генріх фон Офтердинген" Новаліса, можна застосувати і до 
аналізу нашої теми  дослідження. Перекладознавець зазначає, що "адекватним може вважатися лише 
такий переклад, у якому знаходять своє іншомовне вираження інтенції автора та система його символів" 
[6: 205]. Тож у перекладах вагомою є не лише передача прагматичного значення оригіналу, але й 
відтворення самого символу камінного хреста, причому необхідним є відтворення як позначника 
символу, тобто відображення важкої долі українського народу, його страждання, важкої долі українців-
емігрантів, так і позначуваного. 

Зазначений символ досить різнобічно реалізує свою багатозначність та гносеологічну цінність у 
художньому творі, поступово входячи в текст та організовуючи його певним чином.  

Ми розглядатимемо тлумачення зазначеного символу з чотирьох ракурсів. 
1. Символ камінного хреста є багатовимірним. Насамперед ми можемо тлумачити його наступним 

чином: камінний хрест – це пам’ятка про Івана Дідуха, який поставив хрест на горбі як пам’ять про 
себе. Переломаний просить людей доглядати хрест, такий дорогий він йому був. При зверненні до 
односельчан, Іван називає їх ґазди, що означає господарі, і обіцяє на тім світі за них молитися "лиш 
зробіть дідові єго волю" [7: 56]. Поглянувши на переклади, певною недоречністю з боку К. Андрусишена 
було використання при перекладі лексем friends у значенні ґазда та grandpa у значенні дід, надаючи цим 
іменникам цілком іншого конотативного значення. Господарі не завжди є друзями, а дід, як підказує нам 
контекст, розуміється в значенні людини похилого віку, an old man – як у перекладі Д. Струка, а не дід 
для своїх онуків. Лексему ґазда Д. Струк транскрибував, зберігши національний колорит, однак можна 
було б ще дати підрядкове пояснення задля кращого розуміння твору іншомовним читачем. Просю я вас 
за це дуже грешно [7: 56] – такими словами благає чоловік за свого хреста. Humbly у перекладі 
К. Андрусишена (I beg this of you very humbly [9: 29]) є більш вдалим ніж nicely у Д. Струка (I beg you very 
nicely [8: 152]), оскільки перший переклад є експресивнішим та емоційнішим, як це у В. Стефаника. 

2. Іншим аспектом у тлумаченні камінного хреста може бути важка доля українського народу, 
який, образно кажучи, несе свій хрест. Оскільки образ народу передано в образі Івана Дідуха, то 
камiнний хрест переростає в образ-символ, що уособлює важку долю народу-трудiвника. В. Стефаник 
надзвичайно переконливо переплiтає трагедiю Iвана Дiдуха з трагедiєю всього краю, який несе камiнний 
хрест нестаткiв i вiдчаю. 

У цьому відношенні Василь Стефаник є майстром у відображенні душевного стану героя. Це 
досягається використанням різних стилістичних прийомів. У першу чергу це використання порівнянь. 
Іван усе своє життя працює із конем на землі, тому ці три образи (Іван, кінь, земля) взаємозумовлюють та 
взаємодоповнюють один одного, вони стають схожими між собою: 

Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток і договорював [7: 51]. У перекладі 
Д. Струка та К. Андрусишена це речення звучить наступним чином: He shook his grey hair, like a mane 
forged from steel threads, and continued [8: 148] (Д. Струк). – He shook his grey hairs, as if they were a mane 
forged of steel threads, and concluded [9: 24] (К. Андрусишен). Д. Струк вірно інтерпретував метафоричне 
порівняння волосся із кованою із сталевих ниток гривою. У своєму перекладі К. Андрусишен вживає 
лексему hairs у формі множини, порівнюючи кожну волосину із сталевою ниткою. Неточність становить 
додавання  as if they were, оскільки переклад звучить не як порівняння, а як пояснення читачеві схожості 
між волоссям та гривою. Окрім того, зазначене вище додавання робить текст перекладу більш 
багатослівним, що не характерно стилю В. Стефаника, який завжди прагнув до лаконічності. Однак 
дієслово concluded у його перекладі більше відповідає своєму значенню договорював. 

У наступному наведеному нами прикладі обличчя Івана порівнюється із землею: Очі замиготіли 
великим жалем, а лице задрожало, як чорна рілля під сонцем дрожить [7: 55]. Перекладачі відтворюють 
це речення так: His eyes glimmered with a great hurt and his face quivered, like the black field quivers under 
the sun [8: 151] (Д. Струк). – His eyes quivered with great grief, and his face trembled like black tilled land 
trembles under the sun [9: 28] (К. Андрусишен). К. Андрусишен вдався до додавання дескриптиву tilled 
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land, оскільки лексема  land  не досить точно передає значення рілля. Використання Д. Струком лексеми 
field у перекладі не цілком вдале, оскільки field є полісемантичним словом, яке можна інтерпретувати по-
різному. Практика активізації семантичних можливостей оригіналу шляхом збагачення його 
експресивних можливостей не суперечить сучасній теорії художнього перекладу. Тому переклад 
К. Андрусишена можна вважати вдалішим у силу того, що перекладач відчув емоційне нагнітання твору 
і використав для описів очей та обличчя емоційно-експресивніші дієслова his face quivered та his face 
trembled. 

Гіперболізовані поняття та образи є закодованим виявом важкої долі трударів. При зображенні 
коня та його господаря В. Стефаник вдається до цього стилістичного засобу: 

Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п’ят [7: 48]. Англомовні варіанти 
такі: They ran down and left behind the tracks of the wheels, hoofs ad Ivan’s wide heels [8: 145] (Д. Струк). – 
Whenever they happened to go downhill, they ran, leaving behind them wagon tracks, hoof-marks and Ivan’s 
very broad footprints [9: 21] (К. Андрусишен). При перекладі Д. Струк  динамізує прозову фразу, 
скорочуючи словесний ряд до смислової завершеності як це у В. Стефаника, однак переклад 
К. Андрусишена відзначається немотивованою багатослівністю, не властивою стилю В. Стефаника. 
Проза В. Стефаника з її внутрішнім законом максимальної стислості, компресії словесного простору 
займає проміжне становище між безсловесною та словесною формами мислення. Це стосується як 
дієслова бігли, яке складає лише одну лексему, а у К. Андрусишена це майже не ціле речення whenever 
they happened to go downhill, they ran (що є досить недоречним), так і лексем копит – hoof-marks та п’ят – 
footprints, тим самим обтяжуючи текст перекладу багаслівністю. Щодо гіперболізованих Іванових 
широчезних п’ят, більш близьким до тексту за конотативним значенням є Струкові wide heels. Хоча 
К. Андрусишен додає інтенсифікатор very (very broad footprints), гіперболізоване значення оригіналу не 
змогли передати адекватно жоден із перекладачів. 

Велич горба протиставляється маленькій хатинці, яку мав Іван Дідух, тож Стефаник використовує 
зменшено-пестливу лексику, для того щоб передати контраст між розмірами майна героя та тією 
непосильною глибою землі, яку щодня доводилося долати Переломаному: Як прийшов із войська додому, 
то не застав ні тата, ані мами, лише хатчину завалену. А всього маєтку лишив йому тато букату 
горба щонайвищого і щонайгіршого над усе сільське поле [7: 49]. Перекладачі дають такі переклади: When 
he returned home from the army, he found neither father nor mother, only a small, crumbling shack. And all the 
wealth his father left him consisted of a piece of the highest and the worst land in all of the village [8: 146] 
(Д. Струк). – When he had returned home from the army he found neither his father nor his mother alive, only a 
small dilapidated hut. And all the wealth his father had left him was a chunk of a hill-top, the steepest and 
poorest land in the whole village [9: 22] (К. Андрусишен). У перекладах зменшувального значення хатчина 
набуває за допомогою димінутиву small в обох варіантах перекладу, однак самé конотативне значення 
хатини в перекладачів різне. Атрибутив Струка crumbling shack звучить більш експресивно, набуваючи 
просторічних рис, а в Андрусишена воно дещо офіційного стилю dilapidated hut. Землю, яка дісталася 
Іванові у спадок, письменник називає "маєтком", адже увесь скарб, який був у Переломаного – це його 
горб, це його багатство. Тож лексему маєток перекладачі так і перекладають the wealth, вдаючись до 
методу гіперонімічного перейменування. Таким чином, вони передали не позначуване, говорячи 
терміном семіотики, тобто зовнішнє вираження слова (знака), а його позначник, тобто внутрішнє 
значення слова (знака), що є вагомим для перекладу. Однак недоліком такої заміни є втрата реалії 
маєток, що зпрощує значення оригіналу, позбавляючи його при перекладі національного колориту. 
Стосовно реалії букату горба щонайвищого і щонайгіршого жодному з перекладачів не вдалося 
адекватно перекласти. Перекладачі знову ж таки вдалися до методу гіперонімічного перейменування за 
допомогою англійських аналогів. Найвіддаленішим є переклад Д. Струка, який дану одиницю виміру 
переклав узагальнено a piece of, а лексему горб, у якій криється вся суть твору, у якому вміщується уся 
важкість Іванового життя, передано простим номінативом land. Хоча переклад К. Андрусишена лексем a 
chunk of (у значенні шматок) та a hill-top (у значенні горб) є більш наближеним до перекладу, однак в 
обох перекладах втрачається національна специфіка тексту, зводячи текст перекладу до передачі розмірів 
порівнюваних об’єктів  та загального перекладу понять. 

Підсвідоме, інтуїтивне відчуття майбутньої духовної порожнечі через розрив єдності з рідним 
середовищем спричиняло безмежний біль у душі Івана. Його біль та біль його дружини матеріалізується 
в образі хати, яка заридала й прорвалася, як хмара плачу, "що повисла над селом". Хата втратила свою 
оптичну властивість реального об’єкта й перетворилася на суб’єктивний, душевний стан Івана, 
набуваючи вигляду дощу, який висить над селом. Таке перенесення ознак об’єктів на суб’єкти та навпаки 
наповнює всі твори Василя Стефаника. У таких випадках В. Стефаник, зазвичай, вдається до 
використання гіперболи: Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Як хмара плачу, що нависла 
над селом, прірвалася, як би горе людське дунайську загату розірвало – такий був плач [7: 58]. Іншомовні 
переклади: When they reentered the house the whole house wept. As if a cloud of rain which hung over a village 
had fallen through, as if people’s grief had torn asunder the Danube dam – such was the weeping [8: 154] 
(Д. Струк). – As they were re-entering, everyone in the house burst into wailing. As though a cloud of 
lamentation hanging over the village had suddenly burst, as if human woe had broken a dam on the Danube – 
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that was how the wept [9: 31] (К. Андрусишен). Метафоричне перенесення хата заридала було збережено 
у Д. Струка, при тому повтори він теж зберіг. У К. Андрусишена стилістичне навантаження було 
втрачено, тож він вдався до лексичної трансформації конкретизації everyone in the house. Метафора за 
своєю семантичною природою багатозначна, оскільки її необхідною умовою є усвідомлюване 
домислювання. Це означає, що мова прози, багатозначна за своєю метафоричною сутністю, не тільки 
допускає, скільки вимагає множинності інтерпретацій та їх суб’єктивності. Проте, не варто замінювати її 
інформативним тлумаченням чи нехтувати цим стилістичним засобом, втрачаючи її естетичну функцію. 
Стилістичне наповнення лексеми хата в обох перекладах втрачено. Однак, як ми вже неодноразово 
переконувалися, К. Андрусишен є більш точним у передачі почуттів, тому всі лексеми, пов’язані з 
плачем, він передає більш експресивно. Порівняємо оригінал – переклад Д. Струка – переклад 
К. Андрусишена: заридала – wept – burst into wailing; хмара плачу – a cloud of rain – a cloud of 
lamentation; горе людське – people’s grief – human woe. 

Для опису горба, який щодня Іван Дідух орошував своїм потом, теж застосовується порівняння, 
порівняння із велетнем: 

На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень [7: 
49]. Цей приклад є досить вдалим зразком того, як невірно зрозумілий зміст лексеми може спотворити 
зміст перекладу, причому це сталося в обох перекладах: On this hill the women used to dig for sand and it 
yawned toward the sky with gullies and caves like some awful giant [8: 146] (Д. Струк). – Women had been 
digging for sand on that hill, and now it yawned with ravines and caves under the heavens, like some terrible 
giant [9: 22] (К. Андрусишен). Передаючи покутську говірку зівав літературною мовою, бачимо, що 
значення її – стриміти ввись (пояснення упорядника). Перекладачі передали її найпершим ж 
відповідником у словнику yawned. Відповідно зміст текстів перекладів стає незрозумілим і доходить до 
абсурду. Безперечно, діалекти та говірки перекладати досить складно, однак консультуватися з 
відповідними словниками діалектної лексики є неодмінною умовою, оскільки невірно зрозумілий текст 
оригіналу зпричиняє викривлення змісту оригіналу, і страждає при цьому, у першу чергу, англомовний 
читач. 

3. У наступному тлумаченні значення камінного хреста цей образ виступає символом утраченого 
щастя на рідній землі. Хрест – це свого роду пам’ятник тисячам украïнських селян, якi так i не 
повернулись додому, тобто хрест українцям-емігрантам. Землю, яку увінчує святий хрест, особливо 
важко кидати навіть заради високих заробітків у Канаді. 

"Оцеї ночі лежу в стодолі. Та думаю, та думаю: Господи, милосердний, ба що-м так глібоко 
зогрішив, що женеш ні за світові води?" [7: 55]. "Last night I lay in the shed and thought and thought: God 
all merciful, what great sin have I committed that you are chasing me past the world’s waters?" [8: 151] 
(Д. Струк). – "Last night, as I lay in the barn, I kept thinking and thinking: Merciful Lord, what great sin have I 
committed that You should drive me away far beyond the world’s seas?" [9: 28] (К. Андрусишен). При 
наріканнях на Господа Бога, Стефаник вкладає в уста свого героя фразеологізм гнати ні за світові води, 
надаючи його мові просторіччя. Перекладачі мали на меті передати основний зміст фразеологізму, тому і 
зберегли його основний образ та значення. Оскільки в англомовній фразеологічній скарбниці не існує 
свого відповідника даній фразеологічній одиниці, тому вони вдалися до її перекладу. Окрім того, 
Стефаник використовує реалію стодоля. Відомо, що першим і єдиним кроком на шляху до осмислення 
реалій є попередні етнографічні, культурознавчі й історичні дослідження, а відтак, глибоке знання є 
першою умовою їх адекватного відтворення. Вивчення української культури допомагає К. Андрусишену 
більш точно передати цю реалію відповідником barn. Переклад Д. Струка виявився не таким вдалим, 
оскільки його переклад втрачає етнічний компонент цього слова в перекладі. 

4. Окрім зазначених вище тлумачень камінного хреста можна додати ще одне. Хрест у розумінні 
В. Стефаника є уособленням смерті. Неодноразово в оповіданні з’являються лексеми із семантичного 
поля "смерть": 

"Аді, видиш, де твоя дорога та й твоя Канада? Отам!". І показав їй через вікно могилу [7: 54]. У 
перекладах лексема могила набуває відповідні значення grave (у Д. Струка) та graveyard (у 
К. Андрусишена).  

Пісня "старих хлопів" порівнюється із вітром, який гонить дрижаче листя як перед смертю: 
Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лиш на руках у них, але і в горлі 

мозилі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по 
замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як 
перед смертю [7: 58]. Для передачі реалії співанка застосовується перекладачами метод уподібнення: 
Д. Струк передав її лексемою song [8: 153], а К. Андрусишен лексемою ditties [9: 30]. 

Дослідниця творчості Василя Стефаника Л. Дорошко зауважує: "Співанка у Стефаника наділена 
енергетичною природою. Вона – єдина енергія, здатна з’єднувати різні світи, хоч би на мить розкрити 
той величний і цілісний простір, який відкривається людині в мить її народження, але потім може знову 
відкритися лише в мить її смерті" [10: 40]. 

Іван Дідух розповідає гостям, який дорогий йому той хрест: 
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"Все забуду, а його не забуду. Співанки-м знав-та й на нім забув-єм, силу-м мав – та й на нім лишив-
єм" [7: 56]. І знову ж таки співанки у перекладі залишаються стилістично нейтральними: "I’ll forget 
everything, but it I’ll never forget. I knew songs and on that hill I forgot them; I had strength and on it I lost it" 
[8: 152] (Д. Струк). – "I’ll forget everything, but I won’t forget it. On it I forgot the songs I knew, and on it I lost 
the strength I had" [9: 28] (К. Андрусишен). 

Висновки та подальші перспективи досліджень. Символ камінного хреста є невичерпним. Він 
реалізується у потенції безкінечного становлення та моделювання. Визначаючи цей символ у творі, ми 
цілком впевнено можемо сказати, що це є знак, позначник якого втілює досить складний у пізнавальному 
відношенні об’єкт дійсності. Його внутрішня структура (поєднання позначника та позначуваного) стає 
невичерпним джерелом для дослідження про цей об’єкт, постійно наближуючись до пізнання. Для 
відтворення цього досить-таки складного символу, письменникові доводилося вводити у текст новели 
гіперболізовані поняття, порівняння та інші стилістичні засоби для досягнення основної мети – 
глибокого проникнення в ідейний зміст символу, який виступає в новелі ключем для розуміння 
основного задуму твору. Порівняння оригінального тексту та перекладів Д. Струка та К. Андрусишена 
показує, якою кропіткою повинна бути праця перекладача з художнім твором. Д. Струкові та 
К. Андрусишену довелося вдатися до різних перекладацьких компенсацій з метою відтворення емоційної 
та естетичної адекватності. Усі трансформації та заміни були здійснені на рівні сигніфікату. Не 
дивлячись на поодинокі розходження з оригіналом, викликані складністю розуміння та відтворення 
особливостей покутської говірки, перекладачі спромоглися досягти відповідності емоційного та 
естетичного сприйняття тексту перекладу. 
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Романюга Н. В.  Символ креста как объект переводческой интерпретации  
в новеллах Василия Стефаника. 

В статье рассматривается функционирование символа каменного креста в творчестве 
Василия Стефаника. Главное внимание уделяется анализу этого символа в переводах на английский 

язык. Обосновано важность ориентации на символические знаки иностранного текста для 
отображения их стилистических особенностей при переводе и восполнения смыслового наполнения 

текста. 

Romanyuga N. V. Symbol of Stone Cross as an Object of Translations Interpretation in Vasyl’ Stefanyk’s Stories. 

The article deals with the functioning of the symbol of stone cross in Vasyl’ Stefanyk’s stories. The emphasis is 
laid on the analysis of this symbol in translation into the English language. The importance of symbolic signs 

orientation of  foreign text for depicting their stylistic peculiarities while translating and reproducing text 
content. 
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ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У статті виконано огляд здобутків та проведених розробок у гендерній лінгвістиці. Здійснено спробу ана-
лізу закордонних та українських робіт та визначення подальшої перспективи досліджень у цій галузі. 

Сучасна лінгвістика характеризується інтенсивним розвитком нових напрямків, заснованих на 
принципі антропоцентризму. Останні десятиліття гендерний вимір стає все більш важливим в оцінці 
процесів суспільного функціонування та розвитку.  

Проблема взаємозв’язку статі мовця з мовленням привертає увагу досить давно, беручи початок ще в 
античній традиції, але особливого значення вона набула в сучасному суспільстві, де стереотипні ролі 
жінки та чоловіка в соціумі зазнали значних змін та перевтілень. Крім того, становлення та інтенсивний 
розвиток гендерних досліджень у лінгвістиці пов’язаний із зміною наукової парадигми в гуманітарних 
науках під впливом постмодерністської філософії. Нове розуміння процесів категоризації, відмова від 
визнання об’єктивної істини, інтерес до суб’єктивного, до приватного життя людини, розвиток нових 
теорій особи призвели до перегляду наукових принципів вивчення категорій етнічність, вік, стать, що 
інтерпретувалися раніше лише як біологічно детерміновані [1: 110]. Тому гендерний вимір є важливим 
об’єктом вивчення у багатьох наукових галузях, зокрема у мовознавстві, де він являє собою новий етап 
розвитку, нову точку зору на лінгвістичні явища. Проте деякі аспекти, на нашу думку, все ще 
недостатньо висвітлені. Саме необхідністю подальшого дослідження та аналізу визначаються мета та 
завдання нашої статті: розгляд і аналіз низки вже здійсненних робіт та окреслення перспектив подальших 
здобутків у цій галузі лінгвістики. 

Перші системні описи чоловічих та жіночих особливостей мовлення були виконанні на базі 
германських мов у 60 – 70х роках ХХ століття (R. Lakoff, D. Spender, S. McConnell-Ginet, S. Romaine). 
Щодо сучасних розробок, то більшість з них проводяться в межах дискурс-аналізу або критичного 
дискурс-аналізу (R. Wodak, S. Mills, J. Sunderland), міжкультурної комунікації (S. Tretchter, N. Besnier, J. 
Sidnell), гендерного аналізу ідеології та стереотипізації (M. Talbot, S. F. Kiesling), академічного дискурсу 
(E. Morris, J. Swan), медійного та політичного дискурсу (R. Lakoff, R. Wodak, L. Litosselitti), сімейного 
дискурсу (D. Tannen, P. Eckert) тощо. Не достатньо вивченим вважається чоловіче мовлення, хоча 
з’являються роботи і у цьому напрямі (J. Sidnell, B. Benwell). 

Вітчизняні гендерні дослідженя почали проводитися лише наприкінці 80-х ХХ століття, а з середини 
90-х років продовжили стрімко розвиватися, тому зараз ми говоримо про появу ще однієї галузі у 
вітчизняному мовознавстві – гендерної лінгвістики. Уже у 1995 році в часописі "Мовознавство" 
з’являється програма дослідження чоловічого та жіночого мовлення міждисциплінарного характеру. 
Вітчизняна гендерологія репрезентована розвідками гендерного концептуального змісту на матеріалі 
лексики (О. Л. Бєссонова, Г. І. Емірсуінова, В. М. Коломєєц), фразеології (С. О. Швачко), 
психолінгвістики (О. М. Холод), соціолінгвістики (О. В. Теслер, О. Д. Петренко, М. П. Дожук, О. І. 
Семиколенова, А. Г. Шиліна), дискурсивних досліджень мовленнєвої поведінки статей (О. М. Галапчук, 
А. А. Семенюк, К. В. Цимбал, Є. Дуйко), польових розвідок (А. П. Мартинюк, О. В. Піщікова, А. І. 
Дородних), аналізу гендерного аспекту художнього дискурсу (Н. Д. Борисенко, І. В. Кузнєцова). 
Важливо зазначити, що сучасні українські мовознавці працюють в одному напрямку з західними 
вченими. Проводяться розробки з позицій когнітивістики, досліджується гендерний аспект 
стереотипізації суспільства, враховуються не тільки гендерні, але й вікові особливості, а також 
з’являються перші дослідження чоловічого мовлення. 

Незважаючи на таку кількість робіт, досі актуальним є питання, пов’язане з поняттям гендеру та його 
складовими. Цей термін у сучасному значенні увійшов у лінгвістичну парадигму пізніше, ніж в інші 
гуманітарні науки і означає сукупність соціальних й культурних норм, яку суспільство приписує 
виконувати людям в залежності від їхньої біологічної статті. Не стать, а соціокультурні норми, в 
кінцевому результаті, визначають моделі поведінки, види діяльності. "Бути в суспільстві чоловіком чи 
жінкою означає не просто володіти тими чи іншими анатомічними особливостями – це означає 
виконувати гендерні ролі" [2: 8]. У іншій інтерпретації "гендер – свого роду міждисциплінарна інтрига, в 
основі якої переплітаються багато наук про людину, про її не тільки біологічну, але й соціально та 
культурно зумовлену специфіку, інтригу як сукупність обставин, подій та дій, в центрі яких знаходиться 
людина, особистість" [3: 6].  

У своїй статті "Про вживання поняття гендер у російськомовному лінгвістичному описі" 
А. В. Кириліна розглядає поняття "гендер" і "стать", аналізує його вживання, вказуючи на синонімічні 
терміни (соціальна (соціокультурна) стать, статевий диморфізм, біосоціальні (біокультурні) 
характеристики людини тощо) та різноманітні підходи. Вчена вважає, що "гендер відображає одночасно 



Л. Є. Сорокіна. Гендерні студії: здобутки та перспективи досліджень 

 221 

процес й результат "вбудовування" індивіда в соціально і культурно обумовлену модель маскулінності та 
фемінності, що прийнята у певному суспільстві на певному історичному етапі" [4: 24]. 

Сучасні американські гендерологи звертаються до терміну "ідентичність" (особливо характерному 
для представників перформативного підходу), під яким розуміється моделювання поведінки у 
відповідності/ невідповідності з соціально обумовленим каноном для осіб різної статті. Хоча деякі вчені 
наголошують на певній "підступності" цього поняття і пропонують вживати його у множинні, так як 
тільки тоді воно охоплюватиме усвідомлення людини одночасно у різноманітті соціальних груп. "Одна 
або більше ідентичностей може бути актуалізовано у різний відрізок часу; іноді вони можуть бути 
суперечливими, іноді взаємопов’язаними: різноманіття людських ідентичностей констатує багатство та 
неоднозначність усвідомлення власного я" [5: 7].  

Поняття гендер може бути визначено через протиставлення двох теоретико-методологічних напрямів 
– есенціалістського та анти-есенціалістського. Суть першого напряму полягає в розгляді "чоловічого" 
та "жіночого" у якості цілісних категорій, які складаються з взаємовиключних сукупностей якостей – 
категорій, що знаходяться в постійній опозиції. Таку опозицію можна представити у вигляді дихотомії 
"плюс" і "мінус": якщо "чоловічому" притаманна сила, то "жіночому" – відсутність сили; якщо 
"чоловіче" домінує, то "жіноче" підкоряється. В основі есенціалістського підходу, на думку Д. Камерон, є 
впевненість у існуванні фундаментальних й фіксованих характеристик Отже, відмінності між статтями 
пов’язують з їхніми біологічними особливостями й вважаються вродженими та незмінними [6: 15].    

У мовознавстві цей підхід представлений трьома теоріями: теорією дефіциту (deficit approach), яка 
розроблена Р. Лакофф, теорією домінування (domination approach), представлена роботами Д. Зіммерман, 
К. Уест, П. Фішман, В. ДеФранциско, Д. Спендер та теорією розбіжностей (difference approach), 
послідовники якої Д. Молц, Р. Боркер, Д. Таннен, Дж. Холмс.  

Основною концепцією теорії дефіциту стало твердження, що жіноче мовлення пасивне, 
неефективне, безпомічне, що жінки відчувають "дефіцит" у певних засобах мовленнєвого вираження. Р. 
Лакофф визначила декілька особливих ознак жіночої мови, в тому числі: деталізований опис кольорів та 
відтінків; афективні прикметники, для вираження емоційного ставлення, а не денотативної інформації; 
розділові питання, що імплікують невпевненість жінки при вираженні власної думки; слова та вирази, які 
пом’якшують категоричність тверджень (hedges); надто високий ступінь ввічливості та схильність до 
евфемізації тощо. 

І хоча надалі деякі аспекти зазнали значної критики (дослідження розділових питань та компліментів 
[7], формули ввічливості та вербальні знаки невпевненості [8]), необхідно підкреслити значущість цієї 
роботи, яка стала першою спробою привернути увагу до негативних стереотипних установок по 
відношенню до жіночої мови, а також торкнулась питань, що стали основою гендерних досліджень для 
наступних поколінь вчених. 

  Теорія гендерного домінування у комунікації представлена роботою Д. Спендер "Чоловік створив 
мову" (Man Made Language), дослідженням асиметричних моделей переривання (Д. Зіммерман, К. Уест) 
й контролю над темою розмови (П. Фішман, В. ДеФранциско). Учені прийшли до висновку, що чоловіки 
переривають жінок частіше, ніж інших чоловіків, а жінки практично не переривають співбесідника 
чоловіка; при цьому в бесідах представників одної статі комуніканти переривають один одного 
приблизно в однакових пропорціях. Крім того, чоловіки менше ніж жінки підтримували хід спілкування 
за допомогою вербальних знаків уваги (невже, що ти кажеш тощо), а якщо і використовували їх, то з 
великою затримкою. Подальші дослідження  В. ДеФранциско підтвердили висновок П. Фішман про те, 
що жінки частіше використовують словесні знаки для привертання уваги й вираження зацікавленості;  
чоловіки ж не виражають такої "підтримки" в спілкуванні, що, як правило, сприймається жінками як 
відсутність зацікавленості до теми розмови. 

П. Фішман характеризує вищеописані риси мовленнєвої поведінки як маркери упевненості та 
домінування.  Крім того, вона вважає, що жінки стикаються зі значними труднощами у спілкуванні в 
змішаних групах, так як вищий статус чоловіка в суспільстві дає йому змогу не витрачати зусилля на 
підтримку розмови. У даному випадку ми погоджуємось із зауваженням О. М. Галапчук, що в бесіді з 
людиною більш вищого соціального статусу (напр. керівником) чоловіки будуть використовувати жіночі 
ходи для підтримки розмови.   

Основна ідея роботи Д. Спендер полягає у викритті андроцентризму у мові, де чоловіки контролюють 
значення слів, через мову нав’язують бачення світу. Оскільки слова кодують чоловічий досвід, жінки 
змушені або користуватися чужими для них словами (alienation of women), або відмовитись від мови 
взагалі (silencing of women). В основі чоловічої влади в мові, згідно Д. Спендер, концепція про чоловічу 
перевагу як природну даність [9]. Критики неодноразово звинувачували Д. Спендер у надто 
прямолінійному уявленні про домінування чоловічого начала в мові й розуміння його як монолітної 
структури [10].   

Слід зазначити, що в більшості ранніх робіт інтерпретація емпіричних даних була дещо спрощеною 
[11: 14]. Як показали пізніші дослідження спілкування у жіночих (одностатевих) групах, не кожне 
переривання співрозмовника є спробою домінування [12], навпаки, в деяких ситуаціях – це прояв 
солідарності та зацікавленості [15]. Інакше кажучи, одні й ті ж самі стратегії та моделі в різних ситуаціях 
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можуть використовуватись з різною метою, тобто спрацьовувати по-різному для різних чоловіків та 
жінок.  

Важливим етапом у гендерних дослідженнях стали роботи, в яких спілкування між чоловіками і 
жінками трактується з точки зору теорії двох культур або теорії "розбіжностей". Цей підхід вперше 
сформульований американськими соціолінгвістами Д. Молц та Р. Боркер і ґрунтується на двох 
дослідженнях: Дж. Гамперца з міжкультурної комунікації та М. Гудвін з аналізу спілкування у дитячих 
групах. Вважається, що представники різних культурних груп використовують норми й правила, здобуті 
у своїй групі, відмінності у яких можуть викликати помилкову інтерпретацію дій партнера по 
комунікації, а також труднощі у спілкуванні. На думку Д. Молц та Р. Боркер, чоловіки і жінки належать 
до різних культур, так як гендерна сегрегація в дитинстві призводить до створення в них різних моделей 
спілкування, що відображається у взаємному непорозумінні, оскільки кожен з комунікантів виходить з 
власних очікувань.  

Ці ідеї отримали подальше висвітлення в роботах Д. Таннен, яка доводить, що для більшості жінок 
спілкування – це засіб встановлення дружніх відносин, вираження спільних інтересів, їхня 
комунікативна взаємодія не ієрархічна. Щодо чоловіків, то для них спілкування – це конкуренція, 
демонстрація своєї поінформованості, впевненості, сили тощо. Концепція Д. Таннен у цілому співзвучна 
з позицією Дж. Холмс, яка підкреслює формування різних моделей спілкування у чоловіків та жінок: 
перші будують розмову так, щоб підтримати й укріпити статус, другі – відносини солідарності.  

Теорія культур дозволяє пояснити комунікативні труднощі учасників інтеракції в змішаних 
гендерних групах тоді, коли вони пов’язані не з домінуванням однієї статті над іншою, а з різним 
розумінням ситуації, різними очікуваннями й стилями спілкування.  

Критики теорії вказують на те, що не існує достатньої кількості емпіричних досліджень, які б 
демонстрували соціокультурне непорозуміння як результат міжгендерної комунікації. Підхід 
"розбіжностей", хоча й долає недолік теорії домінування, що негативно характеризує жінок, однак теж не 
враховує неоднорідності всередині чоловічої і жіночої культур. 

Загальний недолік вищезгаданих концепцій полягає в поляризації гендерних відмінностей, яка 
призводить, по-перше, до виключення з поля зору вчених подібних ознак чоловічої та жіночої 
мовленнєвої поведінки, детермінованих ситуацією або контекстом, і, по-друге, сприяє концептуалізації 
гендерної ідентичності як статичній та незмінній [11: 16].  

Необхідно відзначити, що історично парадигми дефіциту, домінування й розбіжностей представляють 
собою різні моменти розвитку фемінізму: перша й друга відображають протест різних форм 
пригноблення жінок; третя – момент переоцінки жіночою культурної традиції [6: 41].  

Інший анти-есенціалістський напрям базується на тому, що статеві ролі конструюються, 
створюються в різних контекстах і наповнюються різним змістом. Анти-есенціалісти піддають сумніву 
можливість існування гендеру як фіксованої категорії і доводять існування чисельних чоловічих та 
жіночих стереотипних установок, які визначені різноманітними соціокультурними контекстами.  

У сучасній лінгвістиці цей напрям представлений перформативним підходом (performing approach), 
відповідно до якого комунікант вибирає лінгвістичні засоби, щоб створити певний образ мовця. 
Прибічники теорії перформативності гендеру (Дж. Коатс, Д. Камерон, Дж. Сандерленд) наполягають на 
тому, що гендер конструюється по-різному у різних контекстах навіть на рівні конкретних чоловіків та 
жінок і є не категорією, а процесом. Якщо в соціолінгвістичній традиції вважається, що комунікативна 
поведінка індивіда є наслідком його соціального статусу, то основа перформативного підходу полягає в 
тому, що наша комунікативна поведінка, поряд з іншими її аспектами, конструює соціальний статус 
індивіда. За влучним вираженням Дж. Коатс, "ми як актори постійно відтворюємо свій гендер у 
щоденному спілкуванні, виконуючи роль жінки чи роль чоловіка, і навіть, коли ми намагаємося відійти 
від загальноприйнятих зразків, наші співрозмовники сприймають наші висловлювання або як жіночі, або 
як чоловічі" [12: 127]. 

Отже, прихильники такого підходу сприймають чоловіків і жінок не як запрограмованих ранньою 
соціалізацією пасивних виконавців установлених гендерно-адекватних зразків поведінки, а як свідомих і 
активних творців з певними знаннями про те, як деяке висловлювання з гендерним значенням може бути 
використане для того, щоб викликати необхідний ефект і досягти певної мети. 

Спроба прихильників теорії розбіжностей  й теорії домінування проаналізувати гендер як стабільну 
біологічну категорію, призводить до появи фіксованих гендерних стилів мови, стереотипізації 
комунікативної поведінки, зумовленої гендером. Тільки розуміння того, що людина маніфестує свій 
гендер у вербальній комунікації, дозволяє виявити, що вважається придатним і не придатним для 
комунікативної поведінки протилежних статей, які норми обмежують гендерно зумовлену 
комунікативну поведінку і як з'являються її стереотипи в соціумі [14: 108].  

Як указує Д. Камерон, різні комунікативні стратегії формуються в певних соціальних контекстах і 
спрямовані на розв'язання різних завдань спілкування [6: 40]. Таким чином, прихильники 
перформативного підходу не розглядають гендер як єдиний фактор, що стимулює поведінку 
комунікантів, а визнають його взаємодію з іншими соціальними характеристиками (етнос, вік) й 
ситуацією спілкування. 
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Д. Камерон пропонує відмовитися від сприйняття чоловіків і жінок як двох гомогенних груп, 
поведінка кожної з яких характеризується певним набором рис, що не зустрічаються в протилежної 
групи [6: 52]. Стереотипно, комунікативна поведінка чоловіків сприймається як результат їхнього життя 
в певному суспільстві. Орієнтована на дім комунікативна поведінка жінки розглядається як продукт її 
біологічних особливостей та ролі берегині вогнища й матері. Таким чином, у комунікативній поведінці 
жінки намагаються відшукати риси, що поєднують її з усіма жінками, незалежно від соціальної 
приналежності, рівня освіти, віку і т.п. У результаті застосування такого підходу виробляється набір 
стереотипів, приписуваних усім жінкам у певному мовному суспільстві. Більш того, їхня комунікативна 
поведінка розглядається крізь призму стереотипів, тобто останні відіграють регулюючу роль у 
суспільстві [14: 67]. 

Отже, заперечення перманентної присутності категорії гендер в мові та мовленні/ комунікації – одне з 
найважливіших досягнень лінгвістичної гендерології останніх років. Різноманітність підходів до 
проблеми гендеру, а також наявність певних суперечностей в розробці теорії, на нашу думку, є 
свідченням ступеню її розвиненості й теоретичної глибини. Разом з тим, необхідно усвідомлювати, що це 
не просто нова теорія, а теорія, прийняття якої передбачає зміну ціннісних орієнтирів і перегляд багатьох 
усталених уявлень. 

Зазначимо, що перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розгляді гендерних стереотипів як 
засобу створення мовленнєвої маніпуляції у діалогічному дискурсі.  
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Сорокина  Л. Е. Гендерные студии: достижения и перспективы исследований. 

В статье представлено обозрение  достижений и проведенных разработок в гендерной лингвистике. 
Сделана попытка анализа зарубежных и украинских работ, а также определены перспективы 

последующих исследований в этой области. 

Sorokina L. Ye. Gender Studies: Achievements and Prospects of Research Findings.  

The given article provides an overview of current research findings in gender studies. A number of foreign and 
Ukrainian works are analyzed. An attempt of their analysis and planning some further research prospects in this 

field has been undertaken. 
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АРХАЇЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ МОВНІ ЕЛЕМЕНТИ  
У ТВОРІ Г. ГРАСА "БЛЯШАНИЙ БАРАБАН": ФУНКЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

У даній статті розглянуто особливості вживання історизмів та архаїзмів у німецькій художній 
літературі. На основі аналізу твору Гюнтера Грасу "Бляшаний барабан" досліджено їхню семантику, 

ситуативну обумовленість, характерні ознаки функціонування та стилістичне навантаження. 

Нині особливо актуальними стають дослідження, присвячені міграційним (змінним) процесам у 
лексиці. Процес змінності мови полягає у відмиранні одних елементів (історизмів, архаїзмів) та появі 
інших (неологізмів), що послужили предметом дослідження у В. Фляйшера, З. Гроссе, Т. Шіппан та ін. 
Поза дослідженням залишилися особливості застарілої та історичної лексики продовжувати виконувати 
свої функції навіть після процесу архаїзації, що  стане предметом цієї статті.  

Збереження старих і набуття нових функцій пояснюється тим, що історизми та архаїзми не 
припиняють своє існування одночасно в усій мовній системі. Вони можуть зникнути з літературної мови, 
але залишитись у вжитку у розмовній мові чи у певних соціалектах та діалектах. Важливими факторами 
їх  приналежності до пасивного чи активного словникового складу є також функціональні стилі. До 
прикладу, в сучасній німецькій мові слово Advokat є застарілим, однак у деяких діалектах, а також в 
Австрії та Швейцарії воно є ще й досі вживаним. Також у соціальних жаргонах можна знайти слова та 
вирази (obwalten, ehedem), які для більшої частини мовців є невідомими з причини втрати ними свого 
смислового навантаження в літературній мові. Найдовше "життя" такі архаїзми мають у діловому 
мовленні (Liaison, wohlgeborener Herr) та в белетристиці (Kolonialwarengeschäft, Krieger) й публіцистиці 
(Verhaftungsfest). 

Найцікавішим у науковому плані є дослідження лексичних архаїзмів та історизмів саме в художній 
літературі. Тут така лексика використовується зі стилістичною настановою як засіб піднесеного 
(poetische, gehobene und gespreizte Lexik) або, навпаки, заниженого мовлення; цілеспрямовано створює 
історичний та національний колорит; служить засобом іронії чи сатири. Таким чином виконується 
емоційна функція мови, яка вимагає для свого прояву розмаїття, барвистості, нестандартності виразу 
думки та максимальної природності. Саме тому дуже часто поряд з діахронічним маркуванням у 
словниках розміщено помітки і про стилістичне навантаження архаїзмів (sintemal – "veraltend, noch 
scherzhaft"; Abhub – "gehoben, veraltend"; Kerker – "veraltend, emotional negativ"). Використання 
письменником архаїзмів вимагає від нього історичної обізнаності, оскільки необдумане вживання 
застарілої лексики може призвести до літературної помилки, що проявляється в анахронізації (явища, 
коли автор вживає лексику, невідповідну описуємому ним часу). 

Дослідження в даній галузі не є новими для сучасного мовознавства. Серед лінгвістів, хто займався 
даною проблематикою, В. Фляйшер, З. Гроссе, Т. Шіппан та ін. Однак їхні доробки зводяться переважно 
до короткого переліку можливих функцій застарілої та історичної лексики, що вона виконує в літературі; 
а наведені приклади є результатом аналізу окремих уривків із творів класиків кінця 19-го початку 20-го 
століття.    

В. Фляйшер [1: 65], приміром, ділить "стилістичні можливості" архаїзмів та історизмів на п’ять 
категорій: 

− для вираження пейоративної експресивності (Bohemien, Söldling); 
− для надання тексту іронічного відтінку (Herrscher, seine Hoheit); 
− для створення історичного колориту (mit der ordinären Post, Kaderleiter); 
− для відродження давніх німецьких слів (freislich, Mage); 
− для свідомої архаїзації слів, що викликають неприємні асоціації (Dienstmädchen, Magd). 

Також З. Гроссе [2: 1534] робить спробу типізувати випадки вживання палеологізмів у літературі. Він 
вказує на те, що, з одного боку, даному процесові сприяє потреба зберегти автентичний дух та 
оригінальність творів при їх перекладі чи перевиданні. З іншого боку, відновлення функцій архаїзмів 
відбувається на основі проведення наукових досліджень тем Середньовіччя.  

Т. Шіппан [3: 250], у свою чергу, зупиняється на прикладах архаїзмів та історизмів, що виступають у 
ролі стилістичних засобів, у творах Т. Манна "Лотта у Ваймарі" та "Доктор Фаустус". 

Так чи інакше, детального аналізу історичної та застарілої лексики у творах письменників другої 
половини 20-го століття досі не здійснено. Зумовлено це як недостатньою кількістю робіт по вивченню 
явища архаїзації, так і важкістю та великою затратою часу на подібного роду аналіз.  

У нашому випадку дослідження становить продовження кількісного опрацювання словників Duden, 
Wahrig, Langenscheidt  та Neues Deutsches Wörterbuch von K.-H.Goettert [4: 217-223] на основі якого було 
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складено список історизмів та архаїзмів сучасної німецької мови, і полягає в аналізі прозових творів 
німецькомовних письменників другої половини 20-го століття.  

Першим за основу був обраний роман Гюнтера Граса "Бляшаний барабан" [5], що поєднує сучасність 
та історію і тому являє собою перспективне поле для дослідження.  

У цілому, методом суцільної вибірки (з кожної другої сторінки) нами було отримано 124 архаїзми та 
76 історизмів. При чому серед останніх велику частину склали слова, що належать до лексикону часів 
НДР та нацизму. Зазначимо, що виділяти в окремі групи слова з позначками "veraltet", "veraltend", 
"historisch", "früher", "nationalsozialistisch", "DDR" та ін. було не тільки нераціонально (функції окремих 
груп збігаються), але й через різнорідність лексикографічного маркування [6: 122] неможливо.  

Підрахувавши частотність використання автором кожної окремої одиниці, приходимо до висновку, 
що в цілому ми маємо справу з 483 випадками вживання застарілої та історичної лексики (302 та 181 
відповідно). За допомогою загальної кількості слів (приблизно 93000) на опрацьованих нами 300 
сторінках, підраховуємо коефіцієнт досліджуваної нами архаїчної лексики – 0,52%. Даний показник 
свідчить про те, що для вираження власних думок автор неодноразово звертається до архаїчної та 
історичної лексики, намагаючись таким чином відтворити минулу історичну епоху та надати певним 
реченням більшої експресивності та емоційної забарвленості. 

Розглянемо спочатку архаїзми, розподіливши їх на категорії, відповідно до функцій, що вони 
виконують у тексті: 

1) вираження іронії, сатири та сарказму (Gefährt, Visite, brav, Angströhre, verbrieft, Backfisch, 
greinen): 

[…] Vinzent spannte das Pferd vor den Kastenwagen, packte das Hochzeitspaar hinten darauf, bettete es auf 
Stroh und leeren Säcken, setzte seinen frierenden, dünn weinenden Jan neben sich auf den Bock und gab dem 
Pferd zu verstehen, dass es jetzt geradeaus und scharf in die Nacht hineingehe: die Hochzeitsreisenden hatten es 
eilig. In immer noch dunkler, doch schon verausgabter Nacht erreichte das Gefährt den Holzhafen der Provinz-
hauptstadt (c. 19) 

Für Matzerath jedoch, auch für Mama und Onkel Jan Bronski, der an jenem Sonntagnachmittag seine Visite 
machte, schien mehr als das Glas vom Zifferblatt kaputt zu sein (c. 60) 

2) вираження зневаги (Häscher, Stammhalter, Frevel, Episteln, Liebelei, Niederkunft, hinwiederum): 
Es bleibt nur zu hoffen, dass seine Häscher ihn gleichfalls vergeblich suchen, dass er seine Brille oder eine 

ihm angemessene Brille wiedergefunden hat […] (c. 236) 
Je dicker meine Geliebte wurde, um so mehr steigerte sich Oskars Haß. […] Nur dass die von mir gezeugte 

Frucht eines Tages den Namen Matzerath tragen sollte, nahm mir alle Freude an dem zu erwartenden Stamm-
halter (c. 299) 

Wie schön wäre es, an dieser Stelle einige halb kindliche, halb mädchenhafte Notschreie aus den Episteln 
einer Halbwaise zitieren zu können […] (c. 33) 

3) вираження незадоволення, роздратованості (gefälligst, faseln, Geheiß, erbosen):  
Sie sollte gefälligst ihren [Speichel] nehmen, der war genau so gut, wenn nicht noch besser, auf jeden Fall 

musste sie mehr haben als ich, weil ich so schnell keinen machen konnte, auch weil sie größer als Oskar war (c. 
275)  

Auf die Fliesen ließ ich mich fallen und weinte bitterlich, weil Jesus versagt hatte, weil Oskar versagte, weil 
Hochwürden und Rasczeia mich falsch verstanden, sogleich von Reue faselten (c. 53)  

4) надання вислову урочистості, піднесеності, величності (Hochwürden, Angesicht, Gewand, 
wahrlich, Abgesandter): 

Dann blies mir Hochwürden Wiehnke dreimal ins Angesicht, das sollte den Satan in mir vertreiben, dann 
wurde das Kreuz geschlagen, die Hand aufgelegt, Salz gestreut und noch einmal etwas gegen Satan unternom-
men. (c. 132)  

Er [Jesus] öffnete sich das Gewand über der Brust und zeigte in der Mitte des Brustkastens, aller Natur zum 
Trotz, ein tomatenrotes, glorifiziertes und stilisiert blutendes Herz, damit die Kirche nach diesem Organ benannt 
werden konnte (c. 134) 

5) вираження суперечливості, протилежного (Lenz, brav): 
Roswitha Raguna, die neapolitanische Somnambule mit der gleichviel glatten wie zerknitterten Haut, sie, die 

ich auf achtzehn Lenze schätzte, nach dem nächsten Atemzug als achtzig- womöglich neunzigjährige Greisin 
bewunderte […] (c. 168) 

[…] Koljaiczek, der die ähnliche Statur und den gleichen Rundschädel wie der Ertrunkene hatte, […] gab in 
den folgenden Jahren einen braven [=rechtschaffen], sparsamen, leicht stotternden Flößer ab […] (c. 20) 

6) підкреслення контрастності, виділення певного елементу (gestreng, abtun, Nervenfieber, greinen, 
vergnüglich, Skandal): 

Abgesehen davon, dass es ihr gelang, unsern Laden innerhalb weniger Wochen abermals in guten Ruf zu 
bringen, zeigte sie neben solch freundlich gestrenger Geschäftsführung – der sich Matzerath willig unterwarf – 
auch einigen Scharfsinn in der Beurteilung meiner Lage (c. 262) 
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Abgetan hätte sie den Gnom, wenn sie nur gekonnt hätte. Konnte mich aber nicht abtun, weil Kinder, selbst 
Gnome, in den Papieren vermerkt sind und nicht einfach abgetan werden können. Auch weil ich ihr Gnom war, 
weil sie, wenn sie mich abgetan hätte, sich selber abgetan und verhindert hätte (c. 167) 

Mit leicht blutenden Augenbrauen und aus nunmehr leeren Brillenfassungen blinzelnd, tastete sie sich rück-
wärts, begann schließlich hässlich und für eine Volksschullehrerin viel zu unbeherrscht zu greinen, während die 
Bande hinter mir ängstlich verstummte […] (c. 77) 

7) засіб мовного портрету: 
Zudem gab ihm der kleine, nervige Fünfziger, der einen Stahlhelm trug, aber aus zivilem Brusttäschchen das 

Dreieck eines Kavaliertaschentuches hervorlugen ließ, dieser Herr mit den noblen Bewegungen eines beamteten 
Ritters […], gab dem älteren blessierten Herrn den Befehl, im Namen Polens Ruhe zu bewahren (c. 224) 

Matzerath knöpfte seinen braunen Paletot auf. Jan, vornehm wie immer, im Ulster mit dem schimmernden 
Sammetkragen (c. 144) 

8) передача, відтворення давніх текстів (молитв, історичних рукописів тощо) (gebenedeit, heilsam, 
Seliggepriesene): 

Ich nannte sie liebreiche, selige, gebenedeite, Jungfrau der Jungfrauen, Mutter der Barmherzigkeit, Du Se-
liggepriesene, Du, aller Verehrung Würdige, die Du geboren hast den, süße Mutter, jungfräuliche Mutter, glor-
reiche Jungfrau, laß mich verkosten die Süßigkeit des Namens Jesu, wie Du sie in Deinem mütterlichen Herzen 
verkostet hast, wahrhaft würdig und recht ist es, gebührend und heilsam, Königin, gebenedeite, gebenedeite (c. 
134)  

Während des Deutsch-Französischen Krieges anno siebenzig-einundsiebenzig liefen am Nachmittag des 
einundzwanzigsten August achtzehnhundertsiebenzig vier französische Kriegsschiffe in die Danziger Bucht ein 
[…] (c. 237) 

Поряд зі словами, що несуть у романі стилістичне навантаження є ще й інша група слів – стилістично 
нейтральних. За їх допомогою можна прослідкувати швидкість усталення змін у мові. Йдеться про ті  
лексичні одиниці, які на період написання твору були уживаними, зараз же, лише через півстоліття 
повністю втратили свою релевантність. Так, зачіска Bubikopf була у 30-х роках на вершині моди,  у наш 
же час сприймається як пережиток давнини. Іншими прикладами є Heilanstalt, Fräulein, allenfalls, 
sogleich, Arznei, Gamasche, Knabe. 

Треба відмітити, що велика частина застарілих слів, що їх використовує автор, французького 
походження (Chaiselongue, Chaussee, Eisenbahncoupe, Metier, Piano, Revanche, Menagerie). Пояснити 
можна це тим, що роман було написано 1959 року, саме тоді, коли письменник повернувся на 
батьківщину після декількох років життя в Парижі.   

Що стосується історизмів, то їх використання у тексті теж цілком вмотивоване. За їх допомогою ав-
тор лексично відтворює  різні часові рівні, описує, наприклад, події 1899 року: 

Die in den Uniformen der Feldgendarmerie konnten dem abwesenden Blick meiner Großmutter keinen Zu-
spruch entnehmen, wussten nicht, ob sie hinter den Telegrafenstangen Bissau suchen sollten und stießen deshalb 
einstweilen mit ihren Seitengewehren in die benachbarten, noch nicht brennenden Krauthaufen (c. 15); 

зображує сцени передреволюційної Росії початку століття:  
[…] im tiefsten Russland wird eine Aufnahme der Zarenfamilie gemacht, Rasputin hält den Apparat, ich bin 

der Zarewitsch, und hinter dem Zaun hocken Menschewiki und Bolschewiki, beschließen, Bomben bastelnd, 
den Untergang meiner selbstherrscherlichen Familie (c. 52);  

змальовує воєнні дії в Польщі: 
Oh, du irrsinnige Kavallerie! – Auf Pferden nach Blaubeeren süchtig. Mit Lanzen, weißrot bewimpelt. 

Schwadronen Schwermut und Tradition (c. 251) 
Однак, зважаючи на той факт, що роман був задуманий автором як сатира на фашизм, широке вико-

ристання знаходить лексика, що характеризує саме час націонал-соціалізму: Gauschulungsleiter, Hitlerju-
gend, Reichskanzler, Kristallnacht, Sturmbannführer, Großdeutsches Reich тощо. Про це свідчать і багато 
уривків з тексту: 

Dann Fahnen, Wimpel und Standarten. Dann eine Reihe schwarze SS mit Sturmriemen unterm Kinn. Dann 
zwei Reihen SA, die während der Singerei und Rederei die Hände am Koppelschloß hielten. Dann sitzend meh-
rere Reihen uniformierte Parteigenossen, hinter dem Rednerpult gleichfalls Pg's, Frauenschafttsführerinnen mit 
Müttergesichtern, Vertreter des Senates in Zivil, Gäste aus dem Reich und der Polizeipräsident oder sein Stell-
vertreter (с. 112) 

Der Heveliusplatz, in den die Gasse mündete, wurde von gruppenweise herumstehenden Leuten der SS-
Heimwehr gesperrt: junge Burschen, auch Familienväter mit Armbinden und den Karabinern der Schutzpolizei 
(c. 218) 

Отже, як бачимо, завдяки архаїзмам та історизмам Г. Грас зображає у своєму романі живу картину 
життя першої половини 20-го століття. Історичний сюжет побудований на використанні цілої низки 
мовних засобів, центральну роль серед яких відіграє застаріла та історична лексика. Завдяки ній описи 
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стають ще більш виразними та правдоподібними, а мова героїв ще більш експресивною. У читача 
створюється повна ілюзія проникнення в зображену епоху,  

Загалом, авторському стилю Г. Граса властиве широке використання застарілої та історичної лексики, 
що має істотний прагматичний потенціал. Архаїзми використовуються письменником для вираження 
іронії, сатири, сарказму, негативних емоцій чи суперечливості; для надання вислову урочистості чи 
піднесеності; для підкреслення контрастності чи виділення певного елементу; як засіб мовного портрету 
та для відтворення давніх текстів. Історична лексика у свою чергу дала авторові можливість зобразити 
сцени націонал-соціалістичного минулого та післявоєнної сучасності. 

У майбутньому перспективним вважаємо продовжити дослідження на матеріалі творів інших 
сучасних письменників. Це дозволить нам не тільки порівняти отримані результати, але й розкрити інші 
функціональні особливості та стилістичні можливості архаїзмів та історизмів. 
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Суржикова К. П. Архаические и исторические языковые элементы  
в произведении Г. Грасса "Жестяной барабан".  

В данной статье рассмотрены особенности употребления архаизмов и историзмов в немецкой 
художественной литературе. На основе анализа произведения Г. Грасса "Жестяной барабан" изучены 
характерные черты их функционирования в тексте, семантика, ситуативная обусловленность и 

стилистическая окраска. 

Surzhykova K. Archaic and Historic Linguistic Elements in G. Grass' Novel "The Tin Drum".  

The present article focuses on the peculiarities of using obsolete and historic words in German literature. Their 
semantics, characteristic features of functioning, situational conditionality and stylistic colouring were 

investigated on the basis of analysis of G. Grass' novel "The Tin Drum". 
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ДИСКУРСИВНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕМОЖЦЯ 

Стаття виконана в ракурсі антропоцентричної лінгвістичної парадигми  і присвячена вивченню 
прагматичних особливостей дискурсивної поведінки переможця. У роботі розглядаються дискурсивні 

стратегії і тактики їх реалізації відповідно до прагматичних цілей та установок переможця. 
Досліджуються відмінності стратегічного планування дискурсу переможця в різних стилях 

спілкування: агресивному, субмісивному та асертивному. 

Сьогодні в лінгвістиці спостерігається інтерес до детального вивчення особливостей дискурсивної 
поведінки мовця. Так, науковців зацікавили питання виявлення людської особистості у мовленнєвій 
діяльності індивіда, зокрема крізь призму реалізації стратегічного планування поведінки.  

Дискурсивна поведінка переможця досі не була об’єктом окремого лінгвістичного дослідження. 
Вивчення поведінки переможця з точки зору стратегічного планування в дискурсі важливо для 
поглиблення уявлень про стратегії і тактики впливу на співрозмовника, а розкриття особливостей 
стильової диференціації дозволяє отримати матеріал для співставлення різних моделей поведінки 
особистості з метою вибору найбільш успішних шляхів побудови комунікативної взаємодії. 

Дана робота має на меті розглянути дискурсивні стратегії переможця в різних комунікативних стилях. 
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: визначити установки та цілі 
переможця у різних стилях спілкування; виявити стратегії комунікативного впливу переможця; 
встановити тактики, що використовуються для реалізації дискурсивних стратегій переможця. 

Характер комунікативної поведінки переможця залежить від кількох факторів, серед яких його 
психічні особливості, контекст взаємодії та цілі мовця, і варіюється у різних стилях. Питання стосовно 
стилю спілкування досі не було ґрунтовно досліджено, хоча існують різні підходи у вивченні процесу 
комунікації. Так, виділяють рівні, види та типи спілкування (М. І. Сємєчкін, В. М. Куніцина, Ю. С. 
Крижанська, В. П. Третяков, О. О. Леонтьев, Г. О. Ковальов). Найбільше увага зосереджувалась на 
окремих сферах спілкування, таких як педагогічне чи професійне, де розглядається манера спілкування 
лідера чи керівника. Т. К. Ґембл та М. Ґембл пропонують трикомпонентну класифікацію стилів 
поведінки в емоційних або конфліктних ситуаціях [1]. Спираючись на підхід Т. К. Ґембл та М. Ґембл, ми 
розглядаємо три стилі спілкування переможця: агресивний, субмісивний та асертивний. 

Частина дій мовців під час спілкування здійснюється неусвідомлено, проте в деяких випадках 
послідовність комунікативних ходів, вибір лексики, а також екстралінгвальних засобів планується 
заздалегідь. В обох випадках мовець певним чином впливає на партнера у спілкуванні відповідно до 
своєї комунікативної установки та цілей. Вплив на співрозмовника здійснюється через ряд послідовних 
дій, таких як оцінка комунікативної ситуації, вибір стратегії, тактик дискурсивної поведінки і вербальних 
та невербальних засобів їх реалізації.  

Дискурсивна поведінка переможця може мати імпульсивний або спланований характер і відрізняється 
в різних комунікативних стилях. У випадку імпульсивної реакції переможця, характер його поведінки 
залежить від установок, що визначаються за показниками орієнтації на свої інтереси та інтереси 
співрозмовника. Таким чином, в агресивному стилі діє установка на власні інтереси; у субмісивному – 
установка на інтереси партнера з комунікації; в асертивному – установка на баланс між власними 
інтересами та інтересами співрозмовника. 

Коли оцінка ситуації та можливий характер поведінки усвідомлюється переможцем, установка 
втрачає пріоритет в управлінні поведінкою мовця і поступається місцем стратегічному плануванню 
дискурсу. На вибір дискурсивних стратегій переможця впливають прагматичні цілі, які він намагається 
досягнути під час спілкування.  

Прагматична ціль переможця-агресора пов’язана з самопрезентацією, а саме з домінуванням, 
підвищенням свого статусу. Дії субмісивного переможця націлені на те, щоб відвернути увагу від  
власної перемоги, девальвувати її значення та підвищити статус переможеного. Ціль переможця, що 
дотримується асертивного стилю спілкування, – не нашкодити ані собі, ані іншим, захищати права обох 
сторін. 

Дискурсивна поведінка мовця в агресивному стилі спілкування на сьогодні є більш вивченою, 
оскільки різні аспекти такої поведінки розглядалися в численних роботах лінгвістів та дослідників, що 
працюють у суміжних галузях науки: психології, нейрофізіології, соціології.  

Некооперативна поведінка мовця, що орієнтується на задоволення лише власних інтересів, 
підкреслює розбіжності комунікантів у поглядах і намірах та призводить до конфлікту. У своєму 
дослідженні стратегій у завершальній фазі конфліктної взаємодії О. В. Черненко виділяє, зокрема, 
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стратегію суперництва, що реалізується через тактики демонстративних дій, іронії, фіксації своєї позиції, 
фізичного насилля, психологічного насилля [2]. 

Дискурс в агресивному стилі також характеризується такими рисами мовця, як авторитарність та 
домінантність [3; 4; 5]. Відповідно, комунікативна взаємодія у такому випадку планується за стратегіями 
домінування, тиску, маніпулювання, позитивної самопрезентації, негативної презентації опонента та ін. 

Відповідно до установок і цілей агресивний переможець обирає конфронтативні стратегії, що ведуть 
до дисенсусу і нанесення морального збитку адресатові [6: 4]. До репертуару стратегій агресивного 
переможця входять стратегії самоствердження, позитивної самопрезентації, негативної презентації 
переможеного, суперництва, домінування, авторитарного тиску.  

Використання цих стратегій є типовим як для побутового, так і ділового дискурсу, особливо у 
конфліктних ситуаціях та під час суперечок. Так, у прикладі, що наводиться нижче, злодій Джонні 
здобув перемогу на першому етапі перемовин зі скупником крадених прикрас і продовжує свій дискурс 
відповідно до стратегії тиску.  

"Okay, I’ll give you a hundred thousand. It’ll ruin me, but I don’t want you to get into Baum’s dirty hands… 
a hundred thousand." 

Johnny paused and looked at him. 
"In cash?" 
"Of course." 
"Right now?" 
Abe threw up his hands. 
"For God’s sake, Johnny, be reasonable. Would I have a hundred grand right here in my office? You’ll get 

the money in cash next week." 
 "I get it right now or I go to Baum," Johnny said, dropping the bags into the brief-case. 
"But I haven’t got it!" Abe screamed, banging his fists on the desk. "Listen to me, you sonofabitch…" which 

was a mistake.  
Johnny reached forward and caught hold of Abe’s shirt front. He gave him a little shake, snapping his head 

back. 
"What did you call me?"  [7: 59] 
Ситуативна роль переможця відкриває для Джонні нові привілеї: він не припиняє відстоювати свої 

інтереси, а продовжує висувати вимоги у вигляді непрямих мовленнєвих актів ("In cash?", "Right now?"). 
Для досягнення стратегічної цілі – переконати скупника негайно розрахуватися за товар готівкою – 
мовець використовує тактики погрози ("I get it right now or I go to Baum") та фізичного насилля ("Johnny 
reached forward and caught hold of Abe’s shirt front. He gave him a little shake, snapping his head back"). 

На відміну від агресивного, субмісивний стиль спілкування характеризується бажанням уникнути 
конфлікту. Орієнтація мовця на інтереси партнера у спілкуванні і небажання, чи невміння обстоювати 
свої права нерідко є наслідком сором’язливості [1: 186]. Стратегії уникнення та невпевненості, які 
мовець обирає у цьому випадку не сприяють успішному спілкуванню, а радше ведуть до роз’єднання 
партнерів з комунікації. 

Однак, модель поведінки "підігравання партнерові" може обиратися комунікантом умисно для того, 
щоб не загострювати відносини зі співрозмовником [8], особливо якщо здобута перемога не є кінцевою 
ціллю, а лише проміжним результатом. У такому випадку, демонстрація радощів та святкування 
перемоги є для мовця недоречними, оскільки ставлять під загрозу реалізацію подальших цілей. Такий 
переможець обирає кооперативне спілкування і послуговується стратегією перерозподілу домінантних 
позицій. 

Герой наступного фрагменту, Джеф, здобув перемогу, переконавши свою подружку допомогти йому 
у протизаконній справі, що пов’язана з великою сумою грошей. Оскільки дівчина дуже засмучена 
необхідністю вдаватися до злочинних дій, і перемога видається хиткою, Джеф робить спробу 
підбадьорити її  та забезпечити більш комфортний тон їхнього подальшого спілкування. Чоловік 
намагається представити свою подружку справжньою переможницею, а результат їхньої справи бажаним 
у першу чергу для неї.  

Jeff drew in a long deep breath. He put his arm around her and bugged her. 
"I knew you could help me," he said. "I was relying on you. It’s going to be all right. In three or four months 

you and I will be in Hong Kong: we’ll be rich." <…> "I’ll buy you a mink coat," he said. "That’s the first thing 
we’ll buy, and pearls, you’ll look lovely in mink. You can have a car too: a car of your own" [9: 50]. 

У даному фрагменті дискурсі реалізація стратегії перерозподілу домінантних позицій досягається 
завдяки використанню тактик емпатії, що представлена невербальними засобами ("He put his arm around 
her and bugged her") і забезпечує поліпшення емоційного тону комунікативної взаємодії; визнання 
заслуг / важливості переможеної ("I knew you could help me. I was relying on you"), що дозволяє підвищити 
самооцінку опонента; обіцянки ("It’s going to be all right. In three or four months you and I will be in Hong 
Kong: we’ll be rich. I’ll buy you a mink coat. That’s the first thing we’ll buy, and pearls, you’ll look lovely in 
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mink. You can have a car too: a car of your own"). Саме обіцянка одержання вигод після успішного 
завершення справи допомагає Джефу відвести увагу від його перемоги в суперечці. У такий спосіб 
переможець ніби поступається своєю домінантною позицією переможеному. 

Дискурсивні стратегії в асертивному стилі найбільш сприяють гармонізації спілкування, оскільки 
переможець – лідер за ситуативною роллю – враховує інтереси обох сторін. Пошук консенсусу 
здійснюється засобами аргументації, що апелюють до раціональної сфери особистості. Спонукальність 
аргументованого дискурсу має непрямий характер, а мовленнєвий вплив на адресата здійснюється таким 
чином, щоб він добровільно вирішив виконати дію, очікувану мовцем [6: 3].  

Дискурс переможця в асертивному стилі представлений кооперативними стратегіями: компромісу, 
співробітництва / партнерства, взаємовигоди. Розглянемо наступний приклад: 

"Buy the car… I’ll give you a cheque." 
She pressed her body against his. 
"Wouldn’t cash be safer?" 
"Yes, you’re right. I’ll send the money by registered mail." 
"Then when you can see me, you have only to telephone." 
"I can’t do that… they listen in." 
"But you can. If you dial the restaurant, you can say you have the wrong number. Papa always answers the 

phone. He knows your voice. Then he will tell me and I will be waiting in the car." 
Harry regarded her thoughtfully. 
"You’ve really thought this out, haven’t you?" 
"It’s because I love you and I realise how careful you have to be" [7: 133]. 
У наведеному уривку переможниця – коханка чоловіка на ім’я Гарі, яка хитрощами вмовила його 

купити для неї автомобіль. Купівля автомобіля для дівчини є лише забаганка, проте для Гарі вона 
передбачає чималі витрати. Переможниця намагається представити ситуацію виграшною для обох 
сторін, пояснюючи, як автомобіль може полегшити організацію таємних зустрічей коханців. 

Стратегія взаємовигоди послідовно втілюється через ряд тактик. Не приховуючи своєї радості від 
успіху, переможниця використовує її як винагороду для чоловіка за співпрацю. Ця дія представлена 
невербальним знаком "She pressed her body against his". Тактика пропозиції у дискурсі переможниці, 
представлена непрямим мовленнєвим актом "Wouldn’t cash be safer?", враховує право співрозмовника на 
незгоду і є нежорстким способом мовленнєвого впливу. Тактика аргументованого переконання потребує 
використання найбільшої кількості мовленнєвих актів ("But you can. If you dial the restaurant, you can say 
you have the wrong number. Papa always answers the phone. He knows your voice. Then he will tell me and I 
will be waiting in the car"), проте це дозволяє переможниці створити образ справедливого і 
неупередженого співрозмовника. Однак цього виявляється недостатньо, оскільки продуманий план 
переможниці, вочевидь, бентежить Гарі, тому дівчина змушена застосувати додаткову тактику. Тактика 
пояснення ("It’s because I love you and I realise how careful you have to be") розрахована на те, щоб 
остаточно переконати переможеного в тотожності їхніх цілей і пошуку взаємовигідного вирішення 
проблеми. 

У підсумку зазначимо, що дискурсивна поведінка переможця розглядається нами з позицій установок 
та прагматичних цілей у різних стилях спілкування. У той час, як характер імпульсивних дій є 
результатом певної установки, стратегічне планування здійснюється відповідно до цілей переможця 
вплинути на співрозмовника, яким часто є переможений.  

Дискурсивні стратегії переможця в різних стилях спілкування у першу чергу відрізняються за типом: 
конфронтативні стратегії в агресивному стилі, кооперативні – в асертивному, конфронтативні та 
кооперативні – в субмісивному комунікативному стилі. 

Попри отримані результати, дискурсивна поведінка переможця у різних стилях не є повністю 
дослідженою. Зокрема, більш докладне вивчення субмісивного та асертивного стилів та розширення 
стратегічного репертуару мовця-переможця є перспективними напрямками роботи.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Gamble T .K. Communication works / Teri Gamble, Michael Gamble. – [3rd ed.]. – New York etc. : McGraw-Hill, 

1990. – 495 p. : ill. 
2. Черненко О. В. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази 

конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХстоліття) : автореферат дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Ольга Віталіївна Черненко ; Київськ. нац. 
лінгв. ун-т. – К., 2007. – 20 с. 

3. Крючкова П. Г. Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Поліна Георгіївна Крючкова ; Київськ. 
нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 21 с. 



Г. І. Щасна. Дискурсивні стратегії переможця 

 231 

4. Барташева Г. І. Взаємодія невербальних та вербальних компонентів ситуації комунікативного домінування в 
англомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Германські мови" / Ганна Ігорівна Барташева ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с. 

5. Ущина В. А. Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному 
дискурсі : автореф на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / 
Валентина Антонівна Ущина ; Київськ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 20 с. 

6. Фадєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Олена 
Володимирівна Фадєєва ; Київськ. держ. лінгв. ун-т. – К., 2000. – 18 с. 

7. Chase J. H. An Ear to the Ground [= Всегда в курсе событий / Дж. Х. Чейз]. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 288 с. : 
ил. – (Читаем в оригинале). 

8. Третьякова В. С. Конфликт как феномен языка и речи [Електронний ресурс] / В. С. Третьякова // Известия 
Уральского государственного университета. – 2003. – № 27. – Режим доступу : 
http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0027(03_14-2003)&xsln=showArticle.xslt&id=a16&doc=/content.jsp  

9. Чейз Д. Х. Лотос для мисс Квон : Книга для чтения на английском языке. – СПб. : Антология, КАРО, 2005. – 
256 с.  

 
Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2010 р.  

Щастная Г. И. Дискурсивные стратегии победителя. 

Статья выполнена в ракурсе антропоцентрической лингвистической парадигмы и посвящена изучению 
прагматических особенностей дискурсивного поведения победителя. В работе рассматриваются  
дискурсивные стратегии и тактики их реализации согласно прагматическим целям и установкам 
победителя. Исследуются различия стратегического планирования дискурса победителя в разных 

коммуникативных стилях: агрессивном, субмиссивном и асертивном. 

Shchastna H. I. The Winner’s Discourse Strategies. 

The article is done within the anthropocentric linguistic paradigm and is focused on the study of the pragmatic 
aspect of the winner’s discourse. The paper provides an overview of discourse strategies and tactics of their 

implementation according to the winner’s pragmatic aims and sets. The work also outlines the differences of the 
winner’s strategic planning in aggressive, submissive and assertive communicative styles. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

ПОЛЬСЬКА МЕМУАРИСТИКА ПРАВОБЕРЕЖЖЯ ДОБИ РОМАНТИЗМУ.  
НОВИЙ РАКУРС БАЧЕННЯ 

Володимир Єршов. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму: 
Монографія. – Житомир: Полісся, 2009. – 454 с. 

Понад тридцять років плідної праці на ниві досліджень польськомовної літератури зробили ім’я 
Володимира Єршова добре відомим на теренах українських полоністичних студій. Рецензована 
монографія "Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму", яка щойно 
увійшла у науковий обіг, є логічним продовженням попередньої книги житомирянина "Польська 
література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності" (Житомир: Полісся, 2008), яка вже 
отримала схвальні відгуки фахівців1. 

Перший розділ "Формування Правобережжя як лімінального літературного простору доби 
романтизму: мемуаристичний концепт культурного пограниччя" присвячена аналізу літературного 
регіону в умовах антиномного існування. Автора не лякають складні питання, що пов’язані з 
"боротьбою" за спадщину літератури українсько-польського пограниччя та її місця в польській і 
українській національних літературах. Дослідник заперечує її мовне "відособлення" від української 
літературі й переконливо вписує у контекст загальноукраїнської літературної таксономії. 

Важливим концептом монографії є також виокремлення та формування канону польськомовних 
авторів української правобережної мемуаристики доби романтизму, ядро якої складають мемуари 
А. Анджейовського, Т. Бобровського, Е. М. Галлі, М. Грабовського, А. Грози, Т. Т. Єжа, А. Єловіцького, 
Г. Жевуського, Є. Івановського, Ф. Карпінського, Ю. Коженьовського, Вл. Міцкевича, Г. Олізара, 
Н. Олізара, Т. Олізаровського, С. Осташевського, Т. Падалиці, А. Пшездзецького, Г. Пузиніної, 
К. Ружицького, З. Щ. Фелінського, Є. Фелінської, А. Хжонщевського, М. Чайковського. Периферія 
канону представлена мемуаристикою просвітництва (С. Букар, Ю. У. Немцевич, Я. Д. Охоцький, 
Ю. Охоцький, А. Є. Чарториський) та періодом затухання романтизму, впливами позитивізму та реалізму 
(Ш. Аскеназі, М. Дубецькй, Ю. Дунін-Карвіцький, Ф. Равіта-Гавронський). У каноні науковцем 
представлено також кілька суміжних параканонів, які утворюють мемуари, написані непольською мовою 
– французів О. де Бальзака та Д. де ла Фліза, німців В. Куна та К. Д. фон Роммеля, росіян 
Є. Комаровського, В. Короленка, М. Мамаєва, російськомовних українців Б. Галушка, Г. О. Осовського, 
А. Рафальского. Взаємодія тріади "канон – периферія – параканон", на думку автора, зумовлює дифузію 
текстів, жанрів, наративу, поетики, проблематики та відкриває можливості для взаємодії всіх сегментів 
канону. 

Мемуаристику Правобережжя як літературний жанр репрезентують: мемуари та спогади (домашні, 
військові, політичні, сімейні, сибірські); щоденники (власне щоденник, щоденник подорожі, записки); 
подорожі (орієнтальна, примусова, рідним краєм, наукова, митця по Європі, пілігримка) та ін. Жанрова 
таксономія правобережної мемуаристики за соціальною диференціацією представлена практично всіма 
прошарками населення: шляхетська (Г. Жевуський, А. Є. Чарториський), дрібно шляхетська (А. Гроза, 
С. Осташевський), клерикальна (Т. Добшевич, І. Холоневський), військова (К. Ружицький, 
Ю. Дверницький) мемуаристика. За цеховою приналежністю В. Єршов виділяє письменницькі (Ю. І. 
Крашевський), палестранські (Я. Д. Охоцький), кременецькі (А. Словіковський), декабристські 
(Й. Руліковський) мемуари. За просторовим критерієм дослідник поділяє мемуаристику на кременецьку, 
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житомирську, волинську, кам’янець-подільську, київську. Як синтетичний продукт мемуаризації 
часопростору виокремлюється група конволютних мемуарів (Є. Івановський, Ю. І Крашевський).  

У наступному розділі "Проблематика польської правобережної мемуаристики доби романтизму як 
складова літературознавчого контекстуалізму" вчений висвітлює генезис мемуаристики з точки зору 
формування циклів, періодів та угрупувань правобережного красного письменництва. До історичних 
циклів автор відносить твори, пов’язані з війною 1812 р., повстанням декабристів 1825 р., рухом 
Ш. Конарського, інсурекцією 1831 р., а також подіями 1863 р. Еволюцію правобережної мемуаристичної 
проблематики доби романтизму в діахронії умовно поділено на два періоди: кременецько-межиріцький 
(кінець XVIII ст. – 1830 рр.) та житомирський (1840 – 1860-ті рр.), у синхронії в ньому автор виділяє 
мемуаристику шляхетських резиденцій та еміграції. В роботі проаналізовано також угрупування, які 
відображають специфіку правобережної мемуаристичної проблематики: червневий з’їзд правобережного 
письменства в чуднівському маєтку Г. Жевуського (1841); волинсько-литовська котерія (М. Грабовський, 
І. Головинський, Г. Жевуський); Житомирське Товариство видання польських книг за зниженими цінами 
(К. Качковський та А. Гроза) та Велику еміграцію (А. Є. Чарториський, Н. Олізар, М. Чайковський). 

У контексті просторового дискурсу правобережного тексту автор аналізує особливості відтворення 
рустикального простору, який демонструє поступ від фортеці, як замкнутої моделі просвітництва, до 
відкритої романтичної резиденції. Результатом аналізу опрацьованих літературних джерел є доведення 
того, що рустикальний простір у мемуаристичній літературі українсько-польського пограниччя є 
уособленням "малої Батьківщини", де на прикладах локалізованих просторів відображено 
функціональність рустикального простору, його усталеність, звичність, комфортність і спокій на відміну 
від екстремальної експресивності урбаністичного, який, за думкою вченого, має два рівні організації: 
автентичний простір (Кременець, Межиріччя Корецьке, Овруч, Житомир) та контамінаційний (Бердичів, 
Київ, Кам’янець-Подільський). У поєднанні рустикальний та урбаністичний простори являють собою 
органічний неподільний мегатекст із своїм репертуаром персонажів, локусів і сталих міфологем, що 
представляють мемуаристику Правобережжя як оригінальне віддзеркалення хронотопу. 

Останній розділ монографії "Комунікативні та поетичні особливості мемуаристичних текстів 
Правобережної України доби романтизму" присвячений візіям Правобережжя "з-за Бугу" західними та 
"з-за Дніпра" східними сусідами. Перші слідом за С. Трембецьким та А. Міцкевичем сприймали 
Правобережжя як метафізичний простір "молоком і медом спливаючий", "маточник" польського 
романтизму, як писав Ю. І. Крашевський та Ю. Уейський, а другі, наслідуючи російське баченням М. І. 
Мамаєва або Є. Ф. Комаровського, як небезпечний. Ці погляди подаються через висвітлення бінарних 
опозиції типу "свій – чужий", які з’явилися під час повстання 1831 р. Крім цього в добу романтизму 
окреслилась диспозиція "свій – інший свій" між поляками Правобережжя й Царства Польського, що 
спровокувало появу тенденції до гуртування правобережців. 

Важливим розділом монографії є аналіз поетичних особливостей мемуаристичного факту, що має 
різнохарактерну природу. Мета системного викладення фактів мемуаристом полягала в прагненні 
переходу від суб’єктивного їх трактування до об’єктивізації через надання їм типологічного характеру. 
Досить поширеним явищем правобережної мемуаристики було "одностороннє" використання фактів, що 
приводило до закріплення в мемуаристичних текстах багатьох стереотипних концептів, серед яких: 
"минулий час – кращий за сучасний", "польський шляхтич і український селянин – друзі" та ін. Тому 
особливістю аналізу мемуаристичних фактів визнається обов’язкове відтворення протилежної 
підсистеми, на основі чого стає можливим об’єктивне наближення до аксіологічних пріоритетів епохи. 

Саме в цьому контексті актуальним є висвітлення категорії художньої правдоподібності, яку можна 
вважати найвищою та абсолютною аксіологічною домінантою правобережної мемуаристики. У 
монографії про правдоподібність мемуаристичного тексту говориться як про рухливу категорію, яка не 
має абсолютного характеру, є вибірковою, частковою і завжди недомовленою, сюжетно незавершеною, 
спрямованою в часову перспективу. В кожному конкретному тексті правдоподібність виявляється різною 
мірою. 

Монографія В. Єршова концептуальна, ґрунтовна й затребувана часом, вводить у науковий обіг 
маловідомий матеріал, який сьогодні в силу певних об’єктивних причин є для багатьох дослідників, на 
жаль, важкодоступним. Підсумовуючи, зазначу, що робота є вагомим внеском не тільки в українську 
полоністику, але й у теоретичне осмислення поетики та проблематики мемуаристичного жанру. 

 
Наталія Миколаївна Поплавська, 
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ПРАВИЛА 
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 

 

У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні 
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. 
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 1. Мова рукопису – українська. 

 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети до-
дається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором (філо-
логом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичним 
роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній 
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за дов-
жиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не до-
пускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал між 
рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не 
передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з надписа-
ми поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній 
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Sub-
script/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 

з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   
 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту, 

включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення – 0,25 др. арк. 
-  рецензія – 0,3 др. арк. 
-  хроніка – 0,2 др. арк. 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 



 

 

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви 
установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та 
поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);  
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з ви-

рівнюванням по центру); 
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окре-

мий абзац з вирівнюванням по центру); 
ж) текст статті; 
з) список використаної літератури; 
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. (окре-

мий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ї) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилан-

ня позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, напри-
клад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літерату-
ри, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 
9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний 
шрифт, вирівнювання по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.   
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221-

239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства НАН України. – 
Київ, 1996. – С. 29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (ку-
рсив). 

Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного функцио-
нального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, синтаксическом 

и текстовом. 
Stetsenko O. I.  Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the material 

of journal articles in the field of mechanical engineering). 
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are re-

vealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual. 
 
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з питань 

інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу).  Дискети, що містять оста-
точні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавни-
чий відділ університету Зарицькій О. Л. (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються.  
 

Редколегія 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  Украї-
ни  є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апроба-
цію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу редакційної 
колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають 
свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 
22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   громадськості  знайомитися  із 
результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія Вищої атестаційної комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фо-
ндах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в 
яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб біль-
шість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 
із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше час-
тин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; формулювання цілей статті (поста-
новка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  
статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог 
до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення ви-
дання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  Держа-
вному комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  
ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  публі-
кацій  у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін  
до переліку фахових видань. 
 
 
Голова ВАК України  В. В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л. М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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