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THE CULTURE BASED POLITICAL PROGRAMS: IMPACT OF TALK SHOW ON THE AUDIENCE  

With the debate on globalization and on European integration, there is an increasing interest in media and 
multilingual audiences, cross-cultural and transnational perspectives, and the global-local articulation. 

Most of the research in these fields focuses on the structural or entertainment dimensions and / or 
on audience research, but there are only a few research projects concerned with the culture based political 

programs in Spain. Richardson and Meinhof (1999) contributed to filling the gap with a series of comparative 
case studies on satellite television programs proposed by news channels addressing a global audience (News 

Corp’s Sky News and Germany’s n.tv), local TV channels in Germany and Britain, and the European TV 
experience (ARTE, Euro-News), drawing on discourse analysis, applied linguistics, and social semiotics but 

there is a big gap in investigation of Spanish political talk show and its impact on the audience. 
Cultural diversity is the central issue of our times although with different emphases on MEDIA context. Media 
and communication studies have begun to draw on work in TV programs with the retrospect of political talk 

shows to understand how diversity is experienced across Spanish culture. Analyses are required as for the trans-
national entities of the European Unity, in our case culture in Spain. The topic is of the increasing importance 

because of the talk show impact on the audience as emotionally as individual nation and region face the 
challenge of globalization and the propaganda of media content. The essay draws on cultural and media policy 

analyses. In short, late night entertainment talk shows or other soft news programs afford politicians one of their 
best opportunities to reach a large group of potentially persuadable voters in a relatively sympathetic venue. 
The increasing frequency of presidential candidate appearances on daytime and late night talk shows (Baum 

2003a, 2005; Gold 2007) strongly suggests they believe such appearances are politically beneficial. The 
previous discussion illustrates the importance of drawing clear distinctions between different types of media 
outlets and content aimed at distinct audiences. Most research into the effects of soft news on public opinion 

finds any such effects to be contingent on media venue, topic, and audience characteristics. Such venues vary in 
the sophistication of their content and hence the likely learning effects among different types of viewers, while 

some issues are more easily framed in accessible terms than others. Moreover, different types of viewers differ in 
their propensity to learn about politics via such outlets. Scholars have only partially disentangled these 

distinctions. Much of the research in this area thus suffers from imprecise definitions of the independent (soft 
news exposure) and / or dependent (public opinion) variables. The study investigates the awareness level of 

public through TV talk shows (political). 

Key words: public service broadcasting, political programs, talk show, audience impact. 

INTRODUCTION 
For the great majority of people television is an integral part of Spanish culture. Spanish population can tune 

into television with the push of a button. What is more, it is an extremely easy way to be informed, entertained, and 
educated. ''Television is the main source of information on national and world events for most of us'' (Philo, 1990). 
''In terms of psychological influence, television might have little or no impact if only a few people pay relatively 
little attention to it. But the opposite is the case: Just about everybody watches some television, it has almost 
universal appeal''. As Condry states, ''Television is what television does: entertain, inform, and persuade [1].'' 

Analysis of the scientific research. ''Talk is the heart of everyday existence; it is pervasive and central to 
human history, in every setting of human affairs, at all levels of society, in virtually every social context'' 
(Zimmerman and Boden, 1991). Television is a principle medium of mass communication, and talk is one of its 
most powerful tool. A talk show or chat show (as it is known in the UK) is a television program or radio program 
genre in which one person (or group of people) discusses various topics put forth by a talk show host. Political talk 
shows are concerned with special political issues which have public interest and impact and related to government 
and its power as well as other stakeholders also.  

The main part of the article. "As we watch, listen, and are entertained, TV talk shows are rewriting our 
cultural scripts, altering our perceptions, our social relationships, and our relationships to the natural world. TV talk 
shows offer us a world of blurred boundaries. Cultural distinctions between public and private, credible and 
incredible witnesses, truth and falseness, good and evil, sickness and irresponsibility, normal and abnormal, therapy 
and exploitation, intimate and stranger, fragmentation and community are manipulated and erased for our 
distraction and entertainment. ''Quote taken on 5 / 28 / 98 from the web site of Dr. Vicki Abt, a sociology professor 
and TV talk show critic. The talk show is a highly confrontational discursive genre, a widely influential media 
phenomenon, as well as a politically and morally controversial form of entertainment. Few discursive practices of 
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popular broadcast culture have been more contentious and subject to cultural and scholarly examination in recent 
years than the talk show, particularly the television talk show. One way to explore the talk show genre is to examine 
the ways in which audiences use the generic category of talk shows to ground their own cultural assumptions and 
locate the genre within a set of extant hierarchies and power relations. 

Nowadays, talk shows are popular as it is cheap and the most direct participation from audience. Accordingly, 
there are several important reasons for this choice: In recent decades, there has been a significant increase in 
international interest in applying qualitative research methods to the study of social and cultural processes. 
Although the traditional empirically oriented approach to media, mainly represented by quantitative content 
analysis, is still widespread in mass communication research (McQuail, 2000), some observers [2] speak of a 
''qualitative turn'' in media studies. This shift of paradigm is not a question of preferences for particular 
methodologies but corresponds to conceptual and theoretical frameworks distinct from the traditional sender-
receiver model. According to Zainal Abedin, now most of the Talk shows evaluated as negative and organized in an 
artificial environment. These talk shows have more talks than solutions. Talk shows do not reflect public statements 
and demands as well as solutions. The main cause of increasing talk shows in all TV channels at present is that it is 
very to attract audience at a minimum cost. 

The aim of the article is to determine the impact of political talk shows on the audience in Spain. 
Doubtless, political communication scholars have sought to determine more precisely what political knowledge 

consumers glean from soft news and who is most likely to gain it. This has produced a schism between those 
arguing that consuming soft news produces relatively limited political knowledge gain, primarily among individuals 
who might not otherwise gain such information, and others arguing that soft news has little political informational 
value. In the former camp, some argue that soft news can facilitate political learning either directly, via exposure to 
substantive information in soft news venues [3, 4], or indirectly, through a gateway effect, whereby exposure to 
small amounts of information on soft news outlets motivates viewers to consume additional related information via 
traditional news venues (Baum 2003a; Young and Tisinger 2006). In both cases, political learning effects appear 
strongest among individuals who are relatively uninterested in, and hence unmotivated to learn about politics. In the 
latter camp, some scholars, notably Markus Prior (2003, 2005, 2007), have argued that consuming soft news does 
not contribute to consequential gains in political knowledge. Prior does not dispute that soft news programs cover 
political issues. Instead, he challenges Baum’s (2002, 2003a) contention that consequential numbers of consumers 
learn about politics from such shows. He argues (2005) that extreme media fragmentation in recent years has 
reduced incidental exposure to politics among entertainment-seeking viewers. Baum (2003b), though not disputing 
Prior’s finding of limited factual knowledge gains in his experiments, countered – drawing on the online model of 
information processing (McGraw and Lodge 1995; Lodge, Steenberger, and Brau 1995) [5] – that factual 
knowledge is an insufficient measure of political learning. Taken together, these findings suggest that at least some 
audience do learn about politics via talk show, but that what they are learning, how much, and how long lasting 
remain subject to debate. Also unresolved is whether such learning influences consumers’ attitudes or behavior. It is 
to these questions that we now turn, beginning with the possibility of attitudinal effects. For instance, Brewer and 
Marquardt (2007), in a detailed content analysis of 222 episodes of the Daily Show, find a profusion of educational 
content. They argue that such material increases viewers’ attention to world affairs and encourages critical thinking, 
rather than engendering a knee-jerk cynical attitude toward political figures and institutions. Overall, there is little 
evidence that talk show causes viewers to swing to a different side of the political spectrum or to support particular 
policies. Finding that talk show influences political attention, knowledge, and even attitudes only takes us part of 
the way to linking soft news consumption to political outcomes. 

One cannot deny that an additional intermediate step concerns mass political behavior. On this score, evidence 
is emerging that talk show may influence the political behavior of at least some citizens. The most basic act of 
democratic citizenship is voting. Baum [3], in turn, reports that not only do politically inattentive individuals who 
watch presidential candidates on daytime talk shows come away liking those candidates better, they also become 
more likely than their non-talk-show-consuming counterparts to cross party lines and vote for the opposition party 
candidate. This is because likeability can trump party loyalty among these relatively less partisan voters. Baum and 
Jamison [3] extend Lau and Redlawsk's (1997) ''correct voting'' model and find that the same politically inattentive 
talk show consumers that Baum (2005) investigated are also more likely to vote for the candidate who best matches 
their own self-described preferences on public policy and values issues. This suggests that the likeability heuristic 
(Sniderman, Brody, and Tetlock 1991) can help relatively uninformed voters figure out which candidate is likely to 
best represent their interests. It also suggests that the party switching the approaches of talk show endorse an 
interactive model of communication, which is far more complex than the traditional models in mass 
communication. 

Doing Catalan Spanish on TV: With an emphasis on the linguistic characteristics that Spanish in Catalonia 
maintains or has acquired as a result of its prolonged contact with Catalan, these studies have started to catalogue 
the lexicon, phonology and morphosyntax of Spanish in Catalonia. Relatively little attention has been dedicated, 
however, to the pragmatics of Spanish in Catalonia, that is, to the discourse strategies that constitute Catalan ways 
of speaking Spanish [7] in TV talk show. The present investigation proceeds in this direction by identifying some of 
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the pragmatic resources employed in Catalan ways of speaking Spanish in Barcelona, the capital of Catalonia.  
The present investigation uses excerpts from talk show conversations in the corpus described above to 

discursively illustrate four separate pragmatic resources used in Catalan ways of speaking Spanish in Barcelona. In 
each case, the investigation then analyzes things that Spanish speakers in Barcelona do through their use of 
language when they ''do Catalan Spanish'' via ways of speaking that exploit the pragmatic resources identified. 
Discourse analysis of conversations in my corpus reveals that Catalan ways of speaking Spanish in TV talk shows 
can make use of at least the following four pragmatic resources to do Catalan Spanish: (1) bilingual simultaneity 
(Woolard, 1998), (2) speech play (Sherzer, 2002), (3) narrative pragmatics (Prince, 1983), and (4) conventionalized 
indirectness [9]. When doing Catalan Spanish in these ways, people in Barcelona act to construct cultural messages 
of self and other, expressing Catalan culture in Spanish language discourse. 

Use of television entertainment talk shows was found to relate to all three categories of the criterion variables 
either directly or via interacting with a third variable. Findings also suggest that a direct role of television talk 
shows may be more manifested in psychological and affective domains, in those viewing entertainment talk shows 
on television was directly related to young people’s attitudinal reactions, such as self-efficacy and trust; behavioural 
impact of the talk shows, however, was subtler. 

Furthermore, findings clearly suggested that televised entertainment talk shows are not a singular phenomenon. 
In fact, use of daytime talk shows did not exhibit any negative relationship with the criterion variables, and all 
negative relationships that were found for the composite index of television talk show use were attributable to late 
night talk shows. The contribution of daytime talk shows in the context of the current findings was, rather, to help 
viewers consider political leaders trustworthy and convincing in an electoral context.  

These findings suggest that there may be unique political roles played by different outlets of non-political 
television programming. Future research needs to explore this issue further by content-analyzing political discourse 
in these programs, which may influence viewers' political attitudes as well as their participation. Findings in this 
study are consistent with what content studies of late night talk shows have found (Niven et al., 2003; Young, 
2004). These studies have reported that late night jokes are characterized by cynical and negative tones in 
describing political leaders and events. These programs were often found unharmful among the general population 
(Young, 2004), but the current findings suggest that young adults may be vulnerable with respect to the formation 
of core political attitudes, such as self-efficacy and trust. Furthermore, exposure to late night jokes on politics could 
interfere with mobilizing function of other news media, as the negative interaction between late night talk show 
viewing and newspaper use demonstrated. What are not clear in this study, though, are long-term implications of 
these negative relationships. It is yet to be known whether the negative impact is something that young adults could 
overcome, as they grow further into adulthood. The significant role that late night talk shows played in the current 
study suggests a strong possibility that there could be other types of media effects among viewers. Given their low 
levels of political interest and sophistication, it is quite possible that their political cognition could be shaped by 
their exposure to late night talk shows. Future research needs to test this possibility by investigating such areas as 
political learning, agenda-setting, and priming affects of late night talk shows on the audience. 

One of the interesting findings in this study is the significance of entertainment elites in young people's electoral 
participation. As findings showed, the demobilizing potential of late night talk shows that depict politics in cynical 
and negative tone seems to be materialized only among young viewers who rely on the shows as a resource for 
political information and evaluate entertainment elites—the sources of such characterization of politics – 
trustworthy and convincing. Celebrities and entertainers have not only been advocates for causes and charities, but 
they have also attracted media attention on their political stances and even run for public office. While some have 
identified a list of factors that contribute to the political success – broadly defined – of celebrities, such as strong 
media and fundraising skills, being photogenic and recognizable, and being perceived as political outsiders (West, 
2003), the general public are yet to admit their political persuasiveness (Gillespie, 2003). Findings of this study 
strongly speak to the need for a careful understanding on the process by which entertainment elites may exert 
political influence. For instance, research needs to attempt to identify precisely feature(s) that may make 
entertainment elites politically persuasive, with the potential features including expertise, trustworthiness, and/or 
attractiveness (Chaiken 1979; Pornpitakpan, 2004).  

The current results suggest that they may have an impact in some areas, sometimes indirectly, and particularly 
among young people. 

CONCLUSION AND FURTHER SCIENTIFIC PERSPECTIVES 
The research report says that in our ever more globalizing world, media have gained more power. Moreover, the 

impact of media on political developments and decision making still has to be fully explored. The author draws on 
that the influence of media on the production and reproduction of beliefs, opinions, stereotypes, prejudices, and 
ideologies also has to be thoroughly investigated and compared throughout different countries worldwide. 
Qualitative in-depth studies on audiences, reception, and perceptions of readers, viewers, or listeners are also 
missing. The cultural influence of the Spanish media on other media (e.g., in Europe) has slowly started to be 
perceived. This influence is apparent in the construction of new genres, new public spaces, new modes of 
advertisement, and so on. The impact of transnational media as Talk show on identity construction has yet to be 
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investigated. Access to media is another relevant factor. Who are the decision makers; who are the journalists, 
producers, and investigators; and who is represented and how? And who watches, listens, and reads what? The 
problem of media literacy and of the comprehensibility of media poses big questions for participation in democratic 
societies. Clearly, a broad genre like the talk show enters into nearly every cultural habitus within Spanish society. 
It appears that yet we need to study how it operates within people's lives much more specifically than through the 
sweeping assessments or condemnations that typify the literature, both popular and scholarly, about the genre. 
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Цибко А. В. Політичні програми соціокультурного призначення: вплив ток-шоу на глядацьку 
аудиторію. 

У статті досліджуються основні характеристики ток-шоу та виокремлюються лінгвосоціокультурні 
ознаки політичного дискурсу в Іспанії. Особлива увага приділяється впливу ток-шоу на іспаномовне 
середовище, що на думку вчених слугує джерелом агітації на аудиторію, оскільки це є зверненням до 
широких народних мас. Варіативність в організації дискурсивної інформації зумовлюється намірами 
адресанта, який програмує реакцію глядача, враховуючи її характеристики і використовуючи сугестію 

як вплив на підсвідомість аудиторії. Окрім того, різні види глядачів відрізняються їх схильністю 
дізнатися більше про політику через телебачення. 

Ключові слова: послуги громадської трансляції, політичні програми, ток-шоу , вплив на аудиторію. 

Цибко А. В. Политические программы социокультурного назначения: влияние ток-шоу на 
зрительскую аудиторию. 

В статье исследуются основные характеристики ток-шоу и выделяются лингвосоциокультурные 
признаки политического дискурса в Испании. Особенное внимание уделяется влиянию ток-шоу на 

испаноязычную среду, что, по мнению ученых, служит источником агитации на аудиторию, поскольку 
это является обращением к широким народным массам. Разнообразие в организации дискурсивной 

информации предопределяется намерениями адресанта, который программирует реакцию аудитории, 
учитывая ее характеристики и используя суггестию как влияние на подсознание аудитории. Кроме 

того, разные виды зрителей отличаются их склонностью узнать больше о политике через телевидение. 

Ключевые слова: услуги общественной трансляции, политические программы, ток-шоу, влияние на 
аудиторию. 
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СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ АСИМЕТРИЧНОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОЇ 
ДРАМИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

Статтю присвячено аналізу стратегій та тактик асиметричного мовлення в британських 
драматичних творах. Описано підходи до вивчення драматургічного дискурсу, розглянуто сучасний 
етап лінгвістичного аналізу драматургічного тексту. Визначено проблеми, що привертають увагу 
лінгвістів у драматичному творі. Узагальнено підходи до аналізу рольової асиметрії в сучасній 

комунікативістиці. Досліджено специфіку реалізації тактик та стратегій, що мають місце в мовленні 
персонажів, ролі яких поєднані асиметричним зв'язком. 

Ключові слова: драматичний твір, рольова асиметрія, мовленнєвий акт, стратегія, тактика. 

Постановка проблеми. Мову драматичного твору вивчають із когнітивної та комунікативної позицій 
[1: 31], що дозволяє дискурсу драми залишатись у центрі уваги сучасних мовознавців, які досліджують 
власне драму як модель, що відображає суспільні відносини, персонажне мовлення, структуру 
драматичного твору та авторську ремарку [2]. Наше дослідження персонажного мовлення, що залучує 
комунікативно-прагматичний підхід до аналізу мовних даних та використовує елементи комунікативного 
та прагмалінгвістичного аналізу для вивчення персонажної підсистеми британської драми, має на меті 
визначити особливості прояву асиметрії соціальних ролей в мовленні персонажів британської драми. 
Метою дослідження є аналіз тактик та стратегій, що реалізується в мовленні дійових осіб у випадках, 
що містять асиметрією соціальних ролей. 

Першочерговим у драматичному творі вважається мовлення персонажів, що виконує сюжетну 
функцію. Для діалогу характерний динамічний контекст і еліптичність, синтаксичний взаємозв'язок між 
репліками. Крайнім випадком діалогу є швидкий обмін репліками, тобто відривчаста та швидка розмова, 
що стосується побутових проблем. Цей особливий вид діалогу містить короткі репліки, що 
вимовляються без попереднього обміркування та не завжди пов'язані між собою. Думки, почуття та 
переживання персонажів передаються за допомогою інтонації, міміки та жестів. Оскільки у 
драматичному творі розглядають найбільш нагальні життєві протиріччя [3], смислове навантаження на 
кожну репліку зростає, що дозволяє найбільш повно розкрити сутність персонажів [4: 390]. Характери 
персонажів, в свою чергу, можуть бути статичними та динамічними. Статичні персонажі залишаються 
сталими у будь-який момент драматичного твору, в той час як динамічні персонажі формуються власні 
особистості протягом твору. 

Драматичний твір розглядають як авторську та персонажну підсистеми [5: 6]. Слід зазначити, що 
досвід спілкування автора здійснює значний вплив на мовленнєву поведінку персонажів [6: 3]. Крім того, 
драматург намагається точно відтворити реальне мовлення у творі. В той же час, драматичний твір є 
стилізацією розмовної мови, оскільки драматурги намагаються відтворити у діалогах реальне мовлення, 
що не тільки виконує функцію спілкування, а і розкриває їхні вікові, рольові та статусні характеристики. 
Авторська ремарка виконує важливу роль у передачі задуманого змісту та інтенції автора читачу та є 
засобом візуалізації діалогу художнього твору. Оскільки, для максимального наближення художнього 
діалогу до реального діалогу необхідно задіяти невербальні мовні засоби, авторська ремарка виступає 
головним джерелом передачі невербального компоненту. Таким чином, роль ремарки як особливого виду 
паратексту в художньому творі полягає не в безпосередній характеристиці персонажа, а в моделюванні 
фонової інформації про ситуацію шляхом опису кінетики, інтонації, манери спілкування персонажів. 
Згідно статистики, невербальна реакція на вербальний стимул відбувається в приблизно 8 % випадків; 
вербальна реакція, яка супроводжується невербальним компонентом має місце в близько 20 % випадків. 
При цьому, в половині ситуацій (9,2 % випадків) невербальний фактор змінює прагматичне значення 
вербального повідомлення, інколи на повністю протилежне. 

Мовлення драматичного персонажа відображує й те, до якого соціального класу він належить, його 
статус та вік, що виражаються за допомогою особливої лексики та синтаксису. Особливо яскраво ця риса 
проявляється у побутовій комедії та побутовій драмі. 

Особливе місце в аналізі персонажного мовлення відводиться поняттю стратегії, яка, в свою чергу, 
відповідає за загальний план взаємодії та реалізується завдяки окремим тактикам. Характер стратегії 
визначає макроінтенції учасників діалогу, що обумовлені соціальною та психологічною ситуацією. 
Стратегія пов'язана з пошуками спільної мови і виробленням основ діалогічного співробітництва, що 
передбачає вибір тональності спілкування, мовного способу представлення реального стану справ. 
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Відносно принципу організації мовного спілкування виділяють кооперативну та конфронтативну 
мегастратегії. Кооперативна мегастратегія використовується в різних типах інформативних і 
інтерпретативних діалогів; наприклад, повідомлення інформації; з'ясування реального стану речей; 
діалогах з очікуванням відповідної репліки ініціатором діалогу. Точну характеристику виду діалогу 
надають: вираження подяки, визнання, вибачення, вираження співчуття, симпатії, компліменти. 
Конфронтативна мегастратегія має місце в діалогах, в основі яких лежить порушення правил мовного 
спілкування [7]. 

Дослідження персонажного мовлення британської драми ХХ століття показує, що мовлення 
персонажів драматичного твору відображує рольові очікування. При цьому спостерігається конфлікт між 
довгостроковими та короткостроковими ролями. Наступний діалог демонструє симетричні рольові 
відносини, що передбачають рівноправність та незалежність учасників. 

Higgins: [as he shuts the last drawer] Well, I think that's the whole show. 
Pickering: It's really amazing. I haven't taken half of it in, you know. 
Higgins: Would you like to go over any of it again? 
Pickering: [rising and coming to the fireplace, where he plants himself with his back to the fire] No, thank 

you; not now. I'm quite done up for this morning [8: 24]. 
Генрі Хігінс пропонує знайомому стати свідком певної ситуації ще раз, на що полковник Пікерінг 

відмовляється, проте стверджує, що ідея йому сподобалася. Персонажі дотримуються кооперативної 
мегастратегії, оскільки вона сприяє збереженню ''балансу у стосунках'', що є метою даного мовленнєвого 
акту. Стратегія кооперації здійснюється за допомогою наступних тактик: пропозиції, згоди, виправдання, 
прохання [9]. Генрі Хігінс дотримується тактики пропозиції, що здійснюється за допомогою реквестивів 
("Would you like to go over any of it again?") та констативів ("Well, I think that's the whole show."); при 
цьому в його мовленні спостерігається поєднання простих та складних поширених речень. Полковник 
Пікерінг відповідає тактиками згоди та виправдання, які виражаються у констативах ("No, thank you; not 
now. I'm quite done up for this morning.") та супроводжується такими лексико-стилістичними засобами, як 
прості, поширені речення. 

Наступний діалог є зразком асиметричних рольових відносин у британській драмі, що передбачають 
ієрархічну залежність одного учасниками від іншого та відбувається згідно принципів кооперації. 

Mrs. Pearce: [hesitating, evidently perplexed] A young woman wants to see you, sir. 
Higgins: A young woman! What does she want?  
Mrs. Pearce: Well, sir, she says you'll be glad to see her when you know what she's come about. She's quite a 

common girl, sir. Very common indeed. I should have sent her away, only I thought perhaps you wanted her to 
talk into your machines. I hope I've not done wrong; but really you see such queer people sometimes-- you'll 
excuse me, I'm sure, sir--  

Higgins: Oh, that's all right, Mrs. Pearce. Has she an interesting accent?  
Mrs. Pearce: Oh, something dreadful, sir, really. I don't know how you can take an interest in it. [8: 25]. 
Місіс Пірс виконує роль економки Генрі Хігінса і зважаючи на низьку соціальну роль, дотримується 

кооперативної стратегії. Місіс Пірс повідомляє, що прийшла дівчина (A young woman wants to see you) та 
описує її на прохання Генрі Хігінса, використовуючи тактику повідомлення інформації та 
самовиправдовування, які втілюються у констативах та перформативах ("…you'll excuse me, I'm sure, 
sir…"). Мовлення місіс Пірс містить повтори, що свідчать про її невпевненість ("She's quite a common girl, 
sir. Very common indeed…"), вставні слова та фрази, якими вона виправдовується ("…only I thought 
perhaps…", " I hope I've not done wrong…"), супроводжуються невербальними засобами ([hesitating, 
evidently perplexed]), що показує її розгублений стан та невпевненість у правильності своїх вчинків, що, в 
свою чергу, є наслідком рольової залежності від Генрі Хігінса. Про останнє свідчить і постійний повтор 
звертання sir. Роботодавець місіс Пірс, Генрі Хігінс, підтримуючи кооперацію, вживає переважно 
квестиви та задає декілька простих запитань місіс Пірс ("What does she want?", "Has she an interesting 
accent?"), які супроводжуються простими та еліптичними стверджувальними реченнями (A young 
woman!), звертанням, яке створює доброзичливу атмосферу та тактикою схвалення (Oh, that's all right, 
Mrs. Pearce…), що висловлює підтримку слухача та його схвалення. 

Прикладом асиметричних рольових зв'язків, що реалізуються за допомогою стратегії конфронтації, є 
наступний діалог. 

LIZA: [rising determinedly] I'll let you see whether I'm dependent on you. If you can preach, I can teach. I'll 
go and be a teacher.  

HIGGINS: What'll you teach, in heaven's name?  
LIZA: What you taught me. I'll teach phonetics.  
HIGGINS: Ha! Ha! Ha!  
LIZA: I'll offer myself as an assistant to Professor Nepean.  
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HIGGINS: [rising in a fury] What! That impostor! that humbug! that toadying ignoramus! Teach him my 
methods! my discoveries! You take one step in his direction and I'll wring your neck. [He lays hands on her]. Do 
you hear? [8: 125]. 

Як бачимо з прикладу, у діалозі спостерігаються рольові відносини "учень – вчитель" та "дівчина-
кокні – професор". Лайза, виконуючи роль учениці Генрі Хігінса та дівчини-кокні, намагається 
підвищити власну соціальну роль, використовуючи тактику погози (I'll let you see whether I'm dependent 
on you. If you can preach, I can teach.). Для досягнення цього вона обирає конфронтативну тактику та 
домінування, що передбачає нав'язування власної точки зору; зниження статусу співрозмовника. Генрі 
Хігінс, в свою чергу, намагається зберегти власну рольову позицію та обирає подібну стратегію. Для 
досягнення власних цілей обидва персонажі надають перевагу таким мовленнєвим актам, як менасиви 
("You take one step in his direction and I'll wring your neck…") та квестиви ("Do you hear?"). Персонажі 
використовують поєднання простих та складних, переважно непоширених речень. Генрі Хігінс та Лайза 
обмінюються погрозами ("I'll offer myself as an assistant to Professor Nepean.."), що можна розглядати як 
намагання змусити один одного визнати власну правоту. Це виражається за допомогою тактики критики 
третьої особи, окличної інтонації та паралелізму (" That impostor! that humbug! that toadying ignoramus! 
Teach him my methods! my discoveries!", " If you can preach, I can teach…"), жестів ([rising determinedly] 
[rising in a fury] What! That impostor…") та підсилюється риторичним запитанням ("What'll you teach, in 
heaven's name"). 

Таким чином, соціальна взаємодія, в основі якої є рольова асиметрія, може здійснюватися у рамках 
стратегії кооперації та конфронтації. Оскільки рольова асиметрія передбачає існування нерівності між 
учасниками, дотримання тактики кооперації учасником, який виконує нижчу роль, виражається у 
повторах, вживанням вставних слів та фраз, та супроводжуються невербальними засобами; у мовленні 
переважають констативи, що описують ситуацію, сприяють самовиправданню та демонструють 
невпевненість у собі. Учасник із вищою роллю надає перевагу квестивам та вживає прості та еліптичні 
стверджувальні речення, що демонструють його домінування, з одного боку, та прагнення підвищити 
статус слухача шляхом використання тактики схвалення та привертання уваги, з іншого. У той же час, 
намагання комуніканта з нижчою роллю підвищити її призводять до конфронтації. Стратегія 
конфронтації у зазначених рольових відносинах використовується обома комунікантами, передбачає 
вживання тактики погрози, критики третьої особи, мовленнєвих актів менасивів, ін'юнктивів, квестивів, 
констативів, що супроводжується лексичним та синтаксичним паралелізмом та жестами. 

Подальша перспектива дослідження вбачається нам у створенні класифікації стратегій та тактик, 
що використовуються в ситуації асиметричного спілкування персонажів британської драми ХХ століття. 
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Билинский Д. Ю. Стратегии и тактики асимметричной речи (на материале британской драмы XX 
века). 

Статья посвящена анализу стратегий и тактик асимметричной речи в британских драматических 
произведениях. Описываются подходы к изучению драматургического дискурса, рассматривается 
современный этап лингвистического анализа драматургического текста. Определены проблемы, 
привлекающие внимание лингвистов в драматическом произведении. Обобщены подходы к анализу 

ролевой асимметрии в современной коммуникативистике. Исследована специфика реализации тактик и 
стратегий, реализуемых в речи персонажей, социальные роли которых объединены асимметричной 

связью. 

Ключевые слова: драматическое произведение, ролевая асимметрия, речевой акт, стратегия, тактика. 

Bilinsky D. Yu. Strategies and Tactics of the Role Asymmetry in the Personages’ Speech Based on British 
Drama.  

The article deals with the strategies and tactics that reflect role asymmetry in the personages’ speech in British 
drama of the 20th century. The drama is researched as a complex unity which is built and functions according to 

its own laws. The contemporary approaches to the dramatic text analysis including both traditional and 
cognitive-discourse are taken into account. The perspectives of linguistic analysis of strategies and tactics used 
in cases of role asymmetry in social interaction are singled out. The attribution of the role asymmetry in social 
interaction to speech strategies and tactics which express speaker's both positive and negative emotions which 
establish and maintain the contact is discussed. Aim, pragmatic value and contents of role asymmetry in social 
interaction are described. The speech act theory and role theory are employed to analyze the role asymmetry in 

social interaction. The specific character of the role asymmetry in social interaction realization in the 
personages’ speech based on the communicative-pragmatic approach is specified with the help of the component 
and contextual analyses. The connection of role asymmetry in social interaction with drama theory and speech 

act theory is singled out. The research proves that the role asymmetry in social interaction widely occurs in 
British drama texts and employs both cooperation and confrontation strategies, which presupposes appropriate 

tactics. 

Key words: drama, role asymmetry, speech act, strategy, tactics. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ БІЗНЕС-ЛІНГВІСТИКИ  

У статті представлено термін ''бізнес-лінгвістика''. Розглядаються жанри та підвиди бізнес-
лінгвістики. Висвітлюється термін ''бізнес-дискурс'' як об’єкт дослідження цього напряму прикладної 

лінгвістики. Представленні передумови виокремлення віртуального дискурсу. Серед підвидів 
віртуального бізнес-дискурсу розглядається ''віртуальний корпоративний дискурс''. Обґрунтовано 
причини появи віртуального корпоративного дискурсу, актуальність його дослідження та сфери 

використання. Розглядаються паралінгвістичні засоби, які доповнюють віртуальний корпоративний 
дискурс та проаналізовано корпоративний сайт, як окремий жанр. Обґрунтована актуальність такої 
роботи, яка обумовлена тим, що діловий дискурс вже недостатньо характеризує спілкування у сфері 

бізнесу. 

Ключові слова: бізнес-лінгвістика, бізнес-дискурс, корпоративний дискурс, віртуальний корпоративний 
дискурс, віртуалізація спілкування, корпоративна культура. 

Вступ. Швидкий темп розвитку міжнародних бізнес-відносин та встановлення англійської мови як 
''lingua franca'' у інтернаціональному бізнес-контексті, обґрунтовує актуальність дослідження мови та 
комунікації у бізнесі. На перетині двох дисциплін: бізнесу та лінгвістики – формується новий 
синергетичний напрям прикладної лінгвістики – бізнес-лінгвістика. Термін ''бізнес-лінгвістика'' 
запропонувала Ю. В. Данюшина, як нове перспективне міждисциплінарне дослідження особливостей 
мовних ресурсів у сфері бізнесу [1: 48]. Причиною виокремлення цього нового напряму є недостатня 
відповідність існуючого типу ділового дискурсу більш вузькому функціонуванню мови у бізнес 
контексті. Поняття ''ділового'' дискурсу традиційно використовувалося для розмежування ділового 
(офіційно-ділового) стилю мови від звичайного (розмовного). Саме тому, поняття ділового дискурсу 
вбирає в себе всі професійні типи дискурсу – політичний, економічний, адміністративний [1: 48]. Бізнес-
лінгвістика дозволяє виокремити більш вузький напрям досліджень використання мовних ресурсів у 
бізнесі. 

Дискурс у сфері бізнесу має свої встановлені правила, термінологію та лінгвістичні особливості. Саме 
тому бізнес-дискурс є об’єктом бізнес-лінгвістики і визначається як ''вербалізація бізнес-ментальності, 
реалізованої у формі відкритої кількості текстів ділової тематики разом з екстралінгвістичними 
факторами'' [1: 48]. По-іншому визначає термін бізнес-дискурс Ф. Баргіела-Чіаппіні, стверджуючи, що це 
''все, пов’язане з тим, як люди спілкуються, використовують мову та мовлення в комерційних 
організаціях для виконання роботи'' [2: 3]. Хоча визначення Ф. Баргіела-Чіаппіні по суті близьке до 
визначення Ю. В. Данюшиної, ми все-таки віддаємо перевагу саме визначенню Ю. В. Данюшиної, 
оскільки воно більш конкретно вказує на матеріали дослідження та особливості, які слід брати до уваги 
науковцям.  

Мета. Оскільки бізнес-лінгвістика як напрям дослідження була виокремлена нещодавно, постає 
проблема детального аналізу різних підвидів бізнес-лінгвістики. З розвитком комунікації у мережі 
Інтернет, недостатньо виокремити суто усне та писемне мовлення, так як віртуальне спілкування поєднує 
особливості обох типів. При спілкуванні у соціальних мережах, в чатах та на форумах співрозмовники 
можуть одночасно бачити один одного та спілкуватися синхронно, що є рисою усного мовлення. Але 
коли адресат та адресант знаходяться в різних частинах земної кулі та можуть окрім усного мовлення 
використовувати одночасно і писемне, наприклад, при спілкуванні через програму Skype, то назвати їх 
спілкування сугубо усним не правильно. Поєднання одночасно рис усного та писемного мовлення сприяє 
появі третього виду дискурсу – віртуального, який притаманний спілкуванню через мережу Інтернет, як 
за допомогою комп'ютеру, так і телефону або планшету, та будь-яких інших пристроїв, підключених до 
віртуальної мережі.  

Виклад основного матеріалу. У рамках віртуального бізнес-дискурсу виокремлюють віртуальний 
корпоративний дискурс, який, у свою чергу, також є об’єктом бізнес-лінгвістики. Віртуальний 
корпоративний дискурс одночасно належить до декількох функціональних підвидів, виокремлених 
Ю. В. Данюшиною для класифікації підвидів бізнес-дискурсу. Науковець пропонує наступну типологію: 

1. Навчально-академічний бізнес-дискурс, який використовується в навчальних посібниках, 
дослідженнях різноманітних аспектів бізнесу, таких як менеджменту, економіки, в навчальних ситуаціях, 
на тренінгах та у бізнес-консалтингу. Цей тип дискурсу виконує освітню функцію; 
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2. Дискурс бізнес-медіа, який притаманний електронним та друкованим медіа, тематика яких 
пов’язана з бізнесом. Ці тексти здійснюють інформаційно-полемічну функцію; 

3. Ритуально-публічний бізнес-дискурс, до котрого належать тексти зборів та звітів, виступів 
керівників компаній перед персоналом та акціонерами, презентації, реклама та інше. Такі тексти 
створюються задля виконання функції аргументативного впливу; 

4. Документний бізнес-дискурс, який притаманний корпоративній документації, внутрішній та 
зовнішній діловій кореспонденції, статутам організації та компанії та інше. Тексти документів компанії 
виконуються регулятивну функцію [1: 49]. 

Оскільки віртуальний корпоративний дискурс виконує одночасно декілька функцій, його можна 
віднести до кожного функціонального підвиду бізнес-дискурсу одночасно. Віртуальний корпоративний 
дискурс виконує освітню функцію, при використанні в навчальних матеріалах на сайтах компаній. 
Наприклад, компанія Microsoft має окремих розділ на сайті пов'язаний з он-лайн тренінгами 
(https://www.microsoft.com/learning). Також віртуальний корпоративний дискурс може виконувати 
інформаційно-полемічну функцію у текстах корпоративних блогів компанії, наприклад, у блозі компанії 
HubSpot, де обговорюються найновіші тенденції у сфері маркетингу (http://blog.hubspot.com/). Але 
віртуальний корпоративний дискурс присутній також у ритуально-публічній комунікації, оскільки деякі 
звіти публічних компаній також викладаються на їх офіційних корпоративних сайтах. Наприклад, на 
сторінці соціальної відповідальності компанії Tiffany&Co можна знайти повний звіт щодо їх діяльності у 
цій сфері (www.tiffany.com/CSR/CSROverlay.aspx). Також віртуальному корпоративному дискурсу 
притаманна і регулятивна функція, оскільки він широко використовується у корпоративній он-лайн 
документації на внутрішніх сайтах компаній та у їх діловій кореспонденції через електронну пошту. 
Саме для того, щоб всі вищевказані тексти відповідали єдиному стандарту, компанії впроваджують 
правила корпоративного дискурсу.  

Збільшення уваги компаній до побудови власної індивідуальної корпоративної культури та 
важливість спілкування у сучасних віртуальних відносинах міжнародного бізнесу обумовлюють 
актуальність дослідження саме корпоративного дискурсу у віртуальній мережі. Спочатку слід розглянути 
корпоративний дискурс окремо.  

Правила корпоративного дискурсу встановлюються для використання при формуванні корпоративних 
кодексів, контентного наповнення сайтів та у рамках всіх видів спілкування у компанії. Корпоративний 
дискурс — це "цілеспрямована комунікативна дія, що реалізується в інституційній сфері й виявляється в 
міжособистісних стосунках, обслуговує всі рівні функціонування компанії, відповідає основним 
положенням корпоративної культури і здійснюється з метою уніфікації поведінки працівників як 
представників однієї організації" [3]. Чітко прописаний корпоративний дискурс сприяє збільшенню 
ефективності спілкування та уникненню конфліктів на робочому місці. Це, у свою чергу, сприяє 
узгодженості дій членів команд, що має позитивний вплив на прибуток та успішність компанії на ринку.  

Корпоративний дискурс досліджували такі науковці, як Т. В. Ананко, А. А. Колобова, 
С. С. Мартьянова, І. Е. Санжарова, Catherine Nickerson, Francesca Bargiela-Chiappini, Ruth Breeze та інші. 
Окремі елементи віртуальної складової корпоративного дискурсу почали досліджувати І. П. Ромашова, 
А. Ю. Хахалева (інфобюлетень), І. Корнійко (віртуальні інтерв’ю), Ю. В. Данюшина та І. Н. Потеряхіна 
(корпоративний сайт).  

У віртуальній комунікації не завжди можна чітко виокремити конкретний сегмент аудиторії, котрому 
призначене певне повідомлення. Це особливо характерне для соціальних мереж, де кожне повідомлення 
можуть бачити як співробітники компанії, як клієнти та партнери, так і загальна аудиторія, яка ще не 
вступила у будь-які відносини з компанією. Такий широкий обсяг адресантів зумовлює появу чітких 
правил спілкування компанії у віртуальному просторі задля уникнення зайвих проблем. Метою 
досліджень у сфері віртуального корпоративного дискурсу компаній є виявлення цих правил та їх аналіз. 
Але правила корпоративного дискурсу відносяться не тільки до словесної складової текстів. 
Корпоративна культура та корпоративний дискурс також визначають кольори компанії та різні дозволені 
графічні елементи. 

Спілкування у віртуальному просторі часто доповнюється іншими паралінгвістичними засобами. При 
створенні повідомлень віртуального корпоративного дискурсу потрібно брати до уваги і особливості 
різних медіа. Наприклад, майже кожне повідомлення у соціальній мережі компонується з якимось 
малюнком, відео чи іншими елементами креолізації текстів. Цей тип текстів дає можливість поєднувати 
письмове та усне мовлення. Креолізовані тексти — це повідомлення, у структурі яких беруть участь 
символи та коди різних систем знаків, наприклад, іконічні та вербальні коди [4: 72]. Вперше термін 
креолізований текст використав Ю. Сорокін. Він визначав його як текст, який ''складається з двох 
негомогенних частин'': невербальної (створеною за рахунок знакових систем) та вербальної (створеною 
за рахунок мовлення) [5: 180–181]. В. В. Каптюрова поділила креолізовані повідомленя на типи, в 
залежності від кореляції тексту та зображення на інтерпретативні, комплементарні та паралельні. Також 
науковець запропонувала типологію повідомлень на основі співвідношення невербальної та вербальної 
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частин. Серед типів є повідомлення з повною та частковою креолізацією [6: 122]. Креолізовані тексти є 
певним видом паралінгвістичних засобів. 

Хоча віртуальне спілкування у порівнянні з усним має менше паралінгвістичних засобів, вони 
виконують важливу роль та повинні доповнювати повідомлення віртуального корпоративного дискурсу. 
Навіть колір, на котрому зображений текст, має вплив на те, як саме він буде сприйматися. Тому важливо 
доповнювати вербальне повідомлення паралінгвістичними засобами і у віртуальному просторі для 
забезпечення правильної інтерпретації тексту [7: 78]. Корпоративні сайти компанії – це саме той жанр 
віртуального корпоративного дискурсу, в якому правильне поєднання паралінгвістичних та вербальних 
засобів є особливо важливим.  

Корпоративний сайт був виокремлений як окремий жанр І. Н. Потеряхіною, яка визначає його як 
повноцінне представництво компанії в Інтернеті [8: 50]. Корпоративні сайти можуть мати дві мети: 
інформативну та регулятивну. Сайт, з одного боку, існує для надання актуальної інформації щодо 
компанії та її товарів, а з іншого боку – для залучення партнерів, інвесторів та клієнтів. На основі 
цільової аудиторії, було запропоновано наступну типологію корпоративних сайтів:  

 сайти, призначені для широкого кола споживачів та людей, яких цікавить діяльність компанії,  
 внутрішньо корпоративні сайти, які оптимізують внутрішню роботу компанії, доступ до яких 

мають винятково співробітники корпорацій,  
 змішані типи сайтів, в котрих присутні два попередні типи у формі різних секцій та розділів 

одного сайту [8: 50]. 
Оскільки корпоративний сайт є найголовнішою репрезентацією компанії у віртуальному середовищі, 

особливо важливо, щоб тексти на ньому висвітлювали корпоративну культуру, були зрозумілі та цікаві 
користувачу. Для досягнення цього використовуються різні типи мовлення: писемне, відео, аудіо та у 
формі зображень. Зазвичай корпоративні сайти містять загальну інформацію щодо діяльності компанії, 
останні новини, історичний матеріал, звіти, фінансову документацію, біографію керівників та видатних 
співробітників, перелік товарів та послуг та контактну інформацію [8: 51]. Але корпоративні сайти це не 
єдине місце використання віртуального корпоративного дискурсу.  

Висновки. Віртуальний корпоративний дискурс використовується в межах компанії у спілкуванні 
через електронну пошту, чати та під час віртуальних конференцій. В мережі Інтернет віртуальний 
корпоративний дискурс використовується представниками компаній у соціальних мережах, на форумах 
та інших платформах, наприклад, сайтах відгуків, такі як SiteJabber.com. Практичне застосування 
досліджень віртуального корпоративного дискурсу втілюється у створенні рекомендацій для вітчизняних 
компаній, які працюють на міжнародних ринках. У цих рекомендаціях повинно вказуватися за 
допомогою яких лінгвістичних засобів можна створити позитивний імідж компанії у віртуальному 
середовищі, як впливати на суспільну думку та покращувати ефективність спілкування у межах компанії 
та поза її межами з партнерами.  

Перспективи подальших досліджень у рамках віртуального корпоративного дискурсу збільшується 
з кожним нововведенням у віртуальному середовищі. Досі не висвітлено вплив пошукової оптимізації на 
контент сайтів. Також потребує детального дослідження поведінка компаній та їх спілкування у рамках 
ORM (online reputation management) та у соціальних медіа.  
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Воловик О. П. Виртуальный корпоративный дискурс как объект бизнес-лингвистики. 

В статье рассматривается термин ''бизнес-лингвистика'', его жанры и подвиды. Изучается бизнес-
дискурс как объект бизнес-лингвистики. Указаны причины появления виртуального дискурса, которому 

присущи особенности устной и письменной речи. В рамках виртуального бизнес-дискурса 
рассматривается термин виртуальный корпоративный дискурс, причины его появления, важность и 
актуальность исследования. Представлены варианты практического употребления лингвистических 

анализов в этой сфере. 

Ключевые слова: бизнес-лингвистика, бизнес-дискурс, корпоративный дискурс, витальный дискурс, 
виртуальное общение, корпоративная культура.  

Volovyk O. P. Virtual Corporate Discourse as the Object of Business-Linguistics. 

The article deals with virtual corporate discourse as the object of business-linguistics. The material used for this 
study was taken from theoretical works of other linguists based on which the conclusion of setting virtual 

corporate discourse as the object of business-linguistics was made. The article discusses the appearance of a 
separate sub-discipline within the framework of Applied Linguistics – Business-Linguistics. Business discourse 
as the object of business linguistics is presented. The appearance of virtual business discourse is analyzed. As 
part of virtual business discourse, closer attention is given to the particularities of virtual corporate discourse. 

The reasons for its appearance and importance are presented. Possible implementations and the practical 
significance of research in this sphere are portrayed. Future variants of further and deeper research within 

virtual corporate discourse are given. Based on all the material analyzed the conclusion was made that virtual 
corporate discourse really is the object of a new framework of Business-Linguistics. This sphere of research 

deserves attention as it is constantly evolving with every updated of the virtual sphere of communication. Future 
research is required to be done in order to analyze the effect of search engine optimization on the content of the 
website as well as the particularities of communication of companies within online reputation management on 

different platforms including social media. 

Key words: applied linguistics, business discourse, virtual discourse, corporate discourse, virtual 
communication, corporate culture. 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ СЕРЕДНЬОБАВАРСЬКОЇ БОГЕМСЬКОЇ 
ГОВІРКИ ЗАКАРПАТТЯ 

У статті розглянуто особливості простого речення богемської говірки Закарпаття сіл Чинадіївського 
мовного острівка. Встановлено, що для досліджуваної говірки характерною є відсутність усвідомленого 
контролю з боку мовців за результатом мовної діяльності, що проявляється в порушенні граматичної 
узгодженості речень. Виявлено, що німецька говірка, перебуваючи тривалий час у тісному контакті з 
українською діалектною мовою, зазнала її значного впливу. Це спричинило ряд граматичних порушень в 

синтаксичному плані, що не відповідає нормам стандартної німецької мови. 

Ключові слова: середньобаварська богемська говірка, діалектний синтаксис, Чинадіївський "мовний 
острівок", Закарпаття. 

Постановка проблеми. Останнім часом вчені-мовознавці приділяють дедалі більшої уваги 
дослідженням у галузі діалектології. Особливий науковий інтерес у дослідників викликають "острівні" 
говірки, які функціонують у чужомовному середовищі. У нашому випадку – це середньобаварська 
богемська говірка німців Закарпаття.  

Актуальність вибору теми зумовлена тим, що проблемам синтаксичної системи німецьких говірок 
приділено досить мало уваги як німецькими, так і вітчизняними діалектологами. Переважна більшість 
діалектологічних досліджень, як правило, проводилися з проблем фонетичних та лексико-морфологічних 
особливостей німецьких говірок; при цьому синтаксис завжди залишався осторонь уваги дослідників. 
Якщо навіть і з’являлися окремі праці з питань говіркового синтаксису, то вони не являли собою цілісне 
дослідження, а торкалися лиш деяких проблем чи аспектів синтаксичної системи.  

Об’єктом нашого дослідження є синтаксична сторона говірки. Оскільки синтаксис – це наука, що 
вивчає речення, його компоненти – члени речення та словосполучення, то в нашій статті ми акцентуємо 
увагу на центральній одиниці синтаксису – реченні. Метою нашої статті є порівняльний аналіз 
німецького говіркого та літературного варіанту структури речення в українськомовному оточенні 
Закарпаття.  

Поставлена мета передбачає виконання низки завдань:  
- з’ясувати причини виникнення "відхилень" у синтаксичній системі середньобаварської богемської 

говірки по відношенню до нормативної німецької мови;  
- проаналізувати особливості порядку слів у простому реченні; 
- визначити синтаксичні функції окремих частин мови, на прикладі яких особливо чітко 

спостерігаються інтерференційні особливості синтаксичного характеру. 
Відомо, що центральним і основним об’єктом діалектології є дослідження говірки. У різних місцях 

свого поширення та чи інша говірка характеризується певними відмінностями як з точки зору 
морфології, так і в лексичному та синтаксичному плані. Особливо відчутними ці зміни є у тому випадку, 
коли йдеться про говірку, яка поширена далеко за межами мовного ареалу, звідки вона походить. У 
даному випадку мова йде про середньобаварську богемську говірку сіл Чинадіївського мовного острівка 
(села Синяк / Blaubad, Нижня Грабівниця / Unterhrabownitz, Драчино / Dorndorf, Пузняківці / Pusniak) [1].  

За Р. Кубічек, богемські німці прибули на Закарпаття з Верхнього Богемського лісу, який чехи 
називають Шумавою [2: 6]. Говірки німців, які переселилися на Закарпаття з території Богемського лісу, 
були змішаними і Р. Кубічек називає їх "говірками Нижнього та Середнього лісу" і відносить до 
середньо- або дунайсько-баварського діалекту [2: 11]. Вихідним для середньобаварської богемської 
говірки Закарпаття став середньобаварський діалект.  

Німецькі поселення у селах Синяк, Нижня Грабівниця, Драчино, Пузняківці виникли у першій 
половині ХІХ століття. Переселенці були вихідцями із західної Богемії (Westböhmen). За даними 
Й. Гаверсата [3] та М. Клаубе [4: 101], з баварсько-богемської пограничної території в західну частину 
Карпат переселилося 184 особи. В основному це були лісоруби, які, внаслідок вербування й агітації 
довірених людей графа Ервіна-Євгена Шенборна, прибули разом зі своїми родинами на Закарпаття з 
метою заробітку та влаштування свого життя. Місцевості, в яких поселилися колоністи, були 
необжитими. Деякі з них були свого роду "лісовими пустелями", яких не торкалася людська цивілізація 
(Синяк, Грабово). Решта досліджуваних нами сіл була вже заселена місцевим населенням, яке німецькі 
колоністи називали "руснаками".  
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Станом на 2000 р. на Закарпатті проживало 500 німців, які є носіями середньобаварської богемської 
говірки [5: 14]. 

Таким чином, носії богемської говірки опинилися далеко за межами того мовного ареалу, 
представниками якого вони є. У такій мовній ізольованості ця німецька говірка проіснувала у 
досліджуваних селах протягом тривалого періоду і навіть віддаленість богемців від своїх історичних 
прародичів не перешкодила їм зберегти свою мову ще й понині. Звичайно, ця говірка розвивалася в 
тісному взаємозв’язку з українською діалектною мовою. Внаслідок постійних довготривалих мовних 
контактів українського та німецького населення відбувалася мовна інтерференція. Тому, порівнюючи 
німецьку літературну мову та її говірковий варіант (у нашому випадку середньобаварську богемську 
говірку), необхідно брати до уваги й українську мову, яка зумовила цілий ряд фонетичних, лексичних, 
синтаксичних та морфологічних відмінностей. 

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Дослідженням говірки німців Закарпаття 
присвятили наукові праці С. Штефуровський, Й. Шрамл, Е. Стародимова, Г. Меліка, Е. Бурч, І. Чолос, 
О. Гвоздяк, Н. Л. Цапулич, Ф. Куля, М. Шін, М. Штиліха та інші викладачі кафедри німецької філології 
та іноземних мов Ужгородського національного університету. В основному досліджувалася німецька 
говіркова мова в її лексичному та морфологічному аспектах. Дослідженню прізвищ німців Закарпаття 
присвячена кандидатська дисертація Н. Головчак. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що говірка існує в усній формі. Тому, джерелом вивчення і 
дослідження структури речення у нашому випадку були магнітофонні записи живої розмовної мови 
німців досліджуваних сіл. 

У даній статті використано матеріал, який було зібрано у 1998–2008 рр. Було опитано 18 носіїв 
говірки (12 жінок і 6 чоловіків), середній вік яких становив 67–70 років. Основним критерієм при виборі 
респондентів було те, що всі вони народилися і виросли у досліджуваному населеному пункті та добре 
володіють богемською говіркою. На молодше покоління богемських німців впливає німецька 
літературна мова, яку вони вивчають у школі і тому меншою мірою послуговуються говіркою.  

У результаті соціологічного опитування також було встановлено, що старше покоління богемських 
німців в українсько-німецьких селах в основному є носієм двох (нім. – укр.), трьох (нім. – укр. – угор.), а 
часом – п’яти мовних варіантів (нім. – укр. – угор. – чесь. – рос.). Середнє покоління є дво- (нім. – укр.), 
три (нім. – укр. – рос.), чотиримовним (нім. – укр. – угор. – рос.). 

За Г. Мелікою, який запропонував п’ять фаз процесу зміни використання мовних варіантів у 
німецьких говірках Закарпаття [6: 101–102], середньобаварська богемська говірка у селах Синяк, Нижня 
Грабівниця, Драчино, Пузняківці перебуває в третій фазі колективного та ординативного німецько-
українського говіркового білінгвізму. Це означає, що у всіх випадках побутове спілкування богемські 
німці здійснюють німецькою мовою, за винятком фахових тем внаслідок дефіциту в говірці відповідної 
професійної лексики. Українська, угорська, російська мови вживаються в розмовах на фахові 
теми [5: 15].  

Усна діалектна мова в синтаксичному плані має багато відмінностей від літературної мови. Якщо 
літературна мова має свою письмову форму, то для діалектної мови, як для винятково усної форми 
мовлення, неабияку роль відіграє інтонація, яка служить засобом виразності й організації 
висловлювання. Усне спілкування між людьми відбувається, головним чином, в діалогічній формі, що 
зумовлює відповідну синтаксичну організацію мови. Але в усній мові має місце й монологічна форма 
мовлення, яка має свою структурну організацію. Структура речення залежить і від контексту.  

При аналізі речень, взятих із діалогів, часто зустрічаємо еліпси, незакінчені перервані речення: Und 
war zufrieden (і була задоволена); Ja, sie (так, вона); Sehr groß (klein) war (дуже великий (малий) був); 
Nein, er (ні, він). Ці речення являють собою відповіді на поставлені запитання. Часто в таких реченнях 
домінує інверсія:  

Nur in die Kirche mit meine Kameradinnen gehe. 
Die Frauen ham keine Arbeit nit. 
Einundfufzig Jahr hat sie gehabt. 
Хоча окремі члени речення опускаються, співрозмовник добре розуміє, що має на увазі мовець, 

оскільки випущене легко відтворити із контексту розмови, а також завдяки паралінгвальним засобам, що 
"супроводжують" розмову. Особливо часто у зафіксованих нами прикладах опускаються дієслова, 
нерідко у сполученні із займенником, як це видно із наведених прикладів: 

- Wann sind Sie geboren? 
- nontsenhunatochtatswontski in Sinjak / 1928 in Sinjak / (...bin ich geboren); 
- Wieviel Kinder gab es in der Familie Ihrer Eltern? 
- acht kina / (Es gab...) acht Kinder/; 
- Welche Sprache wird in Ihrer Familie gesprochen? 
- uwaj tajtsch /Immer Deutsch / (...wird gesprochen). 

18 



Філологічні науки. Випуск 2 (84). 

В українській мові закінчення -уть-, -ють- вказує на третю особу множини, і хоча особовий 
займенник "вони" випущено, саме собою зрозуміло, що саме "вони давно вже не пишуть". У німецькій 
мові визначити особу займенника у множині на основі закінчення дієслова важко, оскільки і 1-а, і 3-я 
особи множини мають закінчення -en. Тому в літературній німецькій мові особові займенники, за 
винятком 1-ї та 2-ї форм імперативу, не опускаються. 

Найрідше у говіркових фонозаписах зафіксовано односкладні речення з невираженим присудком. 
Звідси можна зробити висновок, що присудок несе на собі більше смислове та функціональне 
навантаження, ніж підмет, а отже його місце у реченні, відповідно, вагоміше. Як правило, опущений 
присудок має місце у коротких ситуативно-зумовлених реченнях, які є відповідями на поставлене 
запитання або фразами із діалогу. Ці речення відзначаються емоційним забарвленням: 

- Wieviel deutsche Familien sind in der letzten Zeit nach Deutschland gefahren? 
- Tape finf famili / Etwa 5 Familien/. 
 Нерідко у реченні респонденти опускають частину присудка (як правило, основне смислове 

дієслово). У такому випадку значення його легко відтворити із ситуації: 
- Haben sie alle die Volksschule besucht? 
- Ja, homa /Ja, haben wir/; 
- Sind Sie schon bei Ihrer Tochter in Deutschland gewesen? 
- Jo, piri schau /Ja, bin ich schon/. 
У досліджуваній нами говірці переважають прості синтаксичні конструкції, хоча зустрічаються 

нерідко складні структури. Свою увагу ми зосередимо на перших. Переважна більшість простих речень – 
розповідні, хоча в діалогах часто зустрічаються питальні, в незначній кількості спонукальні речення. 
Щодо порядку слів у реченні, то тут є багато відхилень від традиційних норм стандартної німецької 
мови. В літературній німецькій мові є певна узгодженість і регламентованість у вживанні членів речення, 
тобто кожен член речення має більш чи менш строго визначене місце. У богемській говірці таке чітке 
розміщення членів речення відсутнє. Тут поширені різноманітні інверсовані структури, в яких дуже 
часто місцеположення членів речення не відповідає принципам стандартної німецької мови. Таке 
порушення норм зумовлене впливом на німецьку говірку української діалектної мови, де порядок слів у 
реченні довільний, немає чітко визначеного місця для вживання тих чи інших членів речення. Це можна 
простежити на конкретних прикладах. 

Якщо в німецькій літературній мові присудок може стояти на трьох місцях у реченні (на першому – в 
питальному реченні без питального слова та в спонукальному реченні; на другому – основне місце 
присудка у реченні або його змінної частини та на останньому – невідмінювана частина присудка 
(Infinitiv, Partizip II)), то у досліджуваній нами говірці розташування присудка не підлягає жодному з 
вищеназваних випадків вживання: 

Hier der Mensch schaut nach der Mode. (нім. говірка) 
Hier schaut der Mensch nach der Mode. (нім. літературна мова) 
Тут людина дивиться за модою. (українська літературна мова) 
Вплив української мови на німецьку говірку в наведеному прикладі очевидний. Він відчутний і в тих 

реченнях, в яких нерідко випускається дієслово-зв’язка і допоміжне дієслово sein (бути): 
Die Mutter sehr früh gestorben. (нім. говірка) 
Die Mutter ist sehr früh gestorben. (нім. літературна мова) 
Мати дуже скоро померла. 
У результаті аналізу фонозаписів було встановлено, що доволі поширеним явищем у простих 

реченнях богемської говірки є порушення рамкової конструкції, яка в німецькій літературній мові 
здебільшого чітко дотримується. Рамкову конструкцію утворюють два повнозначних дієслова або 
складові частини складеного дієслівного та іменного присудка. Між цими дієсловами розміщені інші 
члени речення. В українській мові такого поняття немає. Це зробило свій вплив на говірку 
досліджуваних нами німецьких сіл. Опитані нами респонденти як в монологічному, так і в діалогічному 
мовленні не дотримувалися нормативних конструкцій. Дієслова вживали безпосередньо одне за одним, 
при цьому останнє місце в реченні могли займати будь-які другорядні члени речення, в основному це 
додатки та обставини. 

а) Früher haben wir gehabt eine Kuh. (додаток) (нім. говірка) 
Früher haben wir eine Kuh gehabt. (нім. літературна мова) 
Раніше ми мали корову. 
b) Die Deutschen sind gekommen mit den Maschinen. (обставина способу дії) (нім. говірка) 
Die Deutschen sind mit den Maschinen gekommen. (нім. літературна мова) 
Німці прибули машинами. 
Висновки. Аналіз записаного мовного матеріалу дає підстави констатувати, що хоча богемська 

говірка сіл Синяк, Грабівниця, Пузняківці та Драчино і наближена до стандартної німецької мови 
(фонетичні та лексичні особливості), у структурі речень спостерігаємо деякі відмінності, а саме: 
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- Для середньобаварської богемської говірки сіл Чинадіївського мовного острівка характерною є 
відсутність усвідомленого контролю з боку мовців за результатом мовної діяльності. Це проявляється в 
порушенні граматичної узгодженості речень. 

- Богемська говірка в досліджуваних нами селах представлена в діалогічній та монологічній формах, 
кожна з яких зумовлює відповідну структурну організацію мовленнєвого процесу: різні типи речень, 
порядок слів у реченні. 

- Німецька говірка, перебуваючи тривалий час у тісному контакті з українською діалектною мовою, 
зазнала її значного впливу. Це спричинило ряд граматичних порушень в синтаксичному плані, що не 
відповідає нормам стандартної німецької мови: а) відсутність строго визначеного місця дієслова-
присудка у реченні; б) порушення рамкової конструкції; в) опущення підмета, вираженого особовим 
займенником тощо. 

На жаль, з кожним роком число богемських німців Закарпаття дедалі зменшується, чисто німецьких 
сімей у Чинадіївському мовному острівку Закарпаття практично не залишилося, здебільшого всі є 
змішаними, а протягом останніх двох десятиліть спостерігається масова еміграція німeцького населення 
у Німеччину. Тому перспективи подальших досліджень убачаємо у тому, щоб зафіксувати для 
майбутніх поколінь побут та звичаї народу, який розмовляє цією говіркою та дослідити стилістичні 
особливості середньобаварської богемської говірки німців Закарпаття. 
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Гвоздяк О. М. Об особенностях простого предложения среднебаварского богемского говора 
Закарпатья. 

В статье рассмотрены особенности простого предложения богемского говора Закарпатья сел 
Чинадеевского языкового островка. Установлено, что для исследуемого говора характерным есть 

отсутствие осознанного контроля со стороны говорящих за результатом речевой деятельности, что 
проявляется в нарушении грамматической согласованности предложений. Выявлено, что немецкий 
говор, пребывая длительное время в тесном контакте с украинской диалектной речью, претерпел ее 
значительного влияния. Это вызвало ряд грамматических нарушений в синтаксическом плане, что не 

отвечает нормам стандартного немецкого языка. 

Ключевые слова: среднебаварский богемский говор, диалектный синтаксис, Чинадиевский ''языковой 
островок'', Закарпатье. 
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Hvozdyak O. M. On Some Peculiarities of the Simple Sentence in the Midbavarian Bohemian Dialect of 
Transcarpathia. 

Insular dialects functioning in a foreign language environment have recently aroused great interest of scholars. 
In our case this concerns the Bohemian dialect of the Transcarpathian Germans. 

The object of our investigation is a syntactical aspect of the dialect. We focus our attention on the sentence as 
the principal unit of the syntax. The aim of the given article is to give comparative analysis of German dialectal 
and literary variants of the structure of the simple sentence in Midbavarian Bohemian dialects of such villages 
as Synyak, Nyzhnya Hrabivnytsya, Drachyno, Puznyakivtsi (Chynadijevo language islet) which are situated in 

the Ukrainian language environment. 
The interviewing, comparative and descriptive methods were used in the process of writing the article. 

We have come to the conclusion that simple syntactical constructions are prevailing in the dialect under study, 
though some complex structures are also rather commonly used. The strict order of the parts of the sentence is 
not observed in the Bohemian dialect. Various inverse structures are rather widespread, where the position of 
the parts of the sentence does not correspond to the principles of the German literary language standards. This 

violation of the rules is preconditioned by the influence of the Ukrainian dialect on the investigated German 
patois. 

The violation of the frame structure, typical of the German literary language, is a widespread phenomenon in 
the simple sentence of the Bohemian dialect. 

The analysis of the written language material entitles us to state the fact that, though the Bohemian dialect of the 
villages Synyak, Hrabivnytsya, Puznyakivtsi and Drachyno is rather close to standard German (phonetic and 
lexical peculiarities), we notice some distinctions in the structure of the sentence which are manifested in the 

grammatical sequence of the sentence. 
The German dialect being in close touch with the Ukrainian dialectal language for a long time has been greatly 

influenced by the latter. It has caused several grammatical violations in the syntactical aspect that do not 
correspond to the rules of standard German: а) No distinct position for the verb predicate in the sentence; b) 

Violation of the frame construction; c) Omission of the subject expressed by a personal pronoun etc. 

Key words: Midbavarian Bohemian dialect, dialectal syntax, Chynadijevo "language islet", Transcarpathia. 
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ПОНЯТТЯ "МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР" У ПРОВІДНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ НАПРЯМАХ 

У статті здійснено огляд підходів до трактування поняття "мовленнєвий жанр" у сучасній лінгвістиці. 
Особливу увагу приділено багатоаспектності цього феномену та проаналізовано особливості вивчення 

мовленнєвих жанрів з позицій неориторики, лінгвокультурології, системно-
функціональної,комунікативної, когнітивної та прикладної лінгвістики.  

Комплексний виклад проблеми дефініювання зазначеного поняття дозволяє розкрити його сутнісні 
характеристики та представити поняття "мовленнєвий жанр" з огляду на специфіку зазначених 

лінгвістичних напрямів.  

Ключові слова: мовленнєвий жанр, генологія, генристика, жанрознавство, регістр.  

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку лінгвістики все більше зростає інтерес до 
вивчення феномену "мовленнєвий жанр" (МЖ) з огляду на варіативність / інваріантність його 
складників.  

Перші уявлення і спроби опису жанрів сягають часів Платона і Аристотеля. Лінгвістичного вивчення 
вони набувають з появою теорії мовленнєвих жанрів, яку запропонував М. М. Бахтін. Його праця 
"Проблема мовленнєвих жанрів", в якій автор обґрунтовує основні положення теорії жанрів, мала 
суттєвий вплив на подальше розгортання лінгвістичних досліджень в цьому напрямку.  

Жанри розглядаються в напрямі мовознавчої генології. Термін genology було запропоновано у 1938 
році канадським дослідником П. ван Тігемом, який наголосив на важливості вивчення жанрів та їх 
провідній ролі у філологічних теоріях й емпіричних дослідженнях [1: 7]. Розвідки у цій галузі спрямовані 
на окреслення сутнісних характеристик певних жанрів, розробку ефективної процедури їх аналізу та 
встановлення інваріантних та варіативних ознак конкретного жанру.  

Проте наразі спостерігається неусталеність щодо визначення поняття МЖ, що обумовлює 
актуальність розгляду цієї проблеми. Насамперед зазначимо, що в теорії мовленнєвих жанрів 
виокремлюють дві тенденції: генристика (лінгвістичне вивчення МЖ) і жанрознавство (прагматичне 
вивчення МЖ). Перший напрям вважається аналогом західної теорії мовленнєвих актів, де в центрі уваги 
– інтенція мовця [2: 43]. Для другого напряму характерне визнання рівноцінної важливості факторів 
адресанта і адресата [2: 55]. Існує ціла низка досліджень, спрямованих на вивчення різноманітних 
аспектів мовленнєвих жанрів: лінгвістичні аспекти МЖ (Л. В. Балашова (2009), М. Я. Димарський (2009), 
І. Б. Левонтіна (2009), Б. Ю. Норман (2009)), текстові особливості МЖ (І. М. Борисова (2001), 
Т. В. Матвєєва (1996), І. Г. Сибірякова (1997)), стилістичні аспекти МЖ (Г. В. Векшин (2009), 
М. М. Кожина (1999), Н. В. Орлова (1997), В. А. Салимовський (2001)), психолінгвістичні аспекти МЖ 
(К. Ф. Сєдов (1999)), культурологічні аспекти МЖ (Л. В. Балашова (2007), О. М. Горбачьова (2006), 
В. І. Карасик (2002), І. В. Привалова (2007), Н. К. Рябцева (2007)), МЖ і концепти (М. Ф. Алефиренко 
(2005), В. В. Дємєнтьєв, В. В. Феніна (2005), Л. Б. Нікітіна (2005), Г. Г. Слишкін (2005)), мовленнєві 
жанри і риторичні жанри (О. Б. Сиротініна (1999), Т. В. Анісімова (2000); Г. М. Ярмаркіна (2001)) та ін. 
Жанр здебільшого постулюється як модель, тип (вид) тексту, сукупність характеристик, які властиві 
великій кількості текстів певної категорії і водночас визначають зовнішнє оформлення і зміст нових 
створюваних текстів. Разом з тим, різноманіття і варіативність існуючих жанрів є головною перепоною 
на шляху до їх "справжнього лінгвістичного вивчення" [2: 77].  

Метою статті є систематизація підходів до трактування поняття МЖ. Наше дослідження зосереджене 
на представленні зазначеного поняття з позицій неориторики, системно-функціональної, комунікативної, 
когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та прикладної лінгвістики.  

Виклад основного матеріалу. З точки зору представників неориторики (C. Bazermann (1988), 
C. Berkenkotter (1995), R. M. Coe (1994), G. Kamberelis (1995), C. R. Miller (1984), V. Ramanathan (2000)), 
жанри являють собою соціальні дії, які невід’ємні від ситуативних контекстів і спонукальних мотивів; 
розглядаються як єдності формальних структур та суспільних процесів з відповідністю до певних 
соціальних ситуацій; як динамічні риторичні реакції на повторювані соціальні ситуації; як складні 
конфігурації формальних ознак, тематичного змісту та суспільно затверджених шляхів їх продукування, 
розповсюдження і сприйняття. 

З позицій системно-функціональної лінгвістики (Halliday (1978), Hasan (1989), Martin (1998), Martin 
et al. (1987), Ventola (1988)), жанр досліджується в системі нововведеного в цьому напрямі поняття 
"регістр" для дослідження взаємодії тексту і ситуативного контексту його функціонування з виділення 
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трьох важливих параметрів: 1) field (галузь, сфера), 2) tenor (якість, характер), 3) mode (спосіб, метод). 
При цьому жанри вивчаються у структурі регістрів як способи і методи, а не як окремі явища, а іноді 
спостерігається ототожнення цих феноменів. У жанрах виділяють облігаторні й факультативні 
структурні елементи, які визначають жанровий структурний потенціал (GSP), а також відбувається 
переосмислення сутності жанрів як окремих конструктів, що виконують соціальну функцію. Вони 
постають як соціально і контекстуально зумовлені феномени, які мають характерну для кожного з них 
формальну текстову структуру, що вимагає ретельного лінгвістичного аналізу їхніх текстових рис [3: 62]. 
Їх функціонування відбувається в площині організованих у класи соціальних дій, що дає змогу 
передбачати розгортання певного акту взаємодії завдяки сприйманню його у сукупності з подібними 
типами комунікації (семінари, листи, церковні служби та ін. ) [4: 51]. 

Серед багатьох завдань комунікативної лінгвістики [див. огляд 5] важливе місце посідає проблема 
обґрунтування зразків мовленнєвого спілкування: мовленнєвих жанрів або жанрів дискурсу, яка все ще 
залишається відкритою. Лінгвісти цього напряму прагнуть упорядкувати різноманітні дискурсивні 
практики, ситуації спілкування, створити більш-менш струнку систему інваріантів, канонам яких 
підпорядковувалося б усе розмаїття й безмежність ситуацій інформаційного обміну та комунікативного 
впливу [5: 75]. Жанрознавча концепція у комунікативній лінгвістиці починає формуватися з розуміння 
жанрів як відносно стійких типів висловлювання. Таке бачення було вперше представлено у праці 
М. М. Бахтіна, про яку зазначалося вище. У ній дослідником була здійснена спроба класифікації 
мовленнєвих жанрів. Він виділяє первинні (прості) жанри і вторинні (складні) жанри. Перші – продукт 
безпосереднього мовленнєвого спілкування, в той час як другі – формуються в результаті 
високорозвиненої й організованої культурної комунікації, а також містять в собі і модифікують прості 
жанри. Згодом ідеї вченого підтримувалися і розроблялися в рамках семантичної теорії елементарних 
смислових одиниць (А. Вежбицька (1997)).  

Проте зазначена класифікація виявляється нечіткою, адже первинні жанри являють собою по суті 
мовленнєві акти, що перешкоджає розмежуванню зазначених понять. У такому випадку мовленнєві 
жанри ніби ''втиснуті'' між такими феноменами, як мовленнєвий акт, тип тексту та ін. [6: 5], в той час як 
вони є складнішими за будовою, ніж мовленнєві акти і мають особливу композиційно-тематичну будову 
[7: 42], але наразі функціонують здебільшого в різних течіях комунікативно орієнтованих мовознавчих 
досліджень [1: 113].  

Комунікативна спрямованість жанрознавчих досліджень також простежується у вітчизняних 
лінгвістичних студіях. Варто відзначити, що розробка жанрознавчої проблематики на теренах України 
розпочалася з праці Ф. Бацевича "Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи". Автор трактує 
сутність і природу мовленнєвих жанрів з п’яти позицій: 1) як стилістичне явище; 2) як тип 
висловлювання; 3) як текстове явище; 4) як комунікативне явище; 5) як когнітивне явище (за концепцією 
А. Вежбицької) [8: 49–52]. У роботі Т. В. Яхонтової "Лінгвістична генологія наукової комунікації" жанри 
розглядаються у 3 вимірах: 1) соціокомунікативний (як типізовані форми соціальних актів); 
2) соціокогнітивний (як фрейми мовносоціальної поведінки і спілкування); 3) мовний (в рамках 
дихотомії ''зміст-форма'') [1: 73, 82, 83, 90].  

Зазначимо, що більшість жанрових типологій базуються на критеріях комунікативної цілі, ступеня 
''жорсткості'', обсягу та ін. У цьому випадку жанри класифікують як: 

 імперативні, інформативні, етикетні, оціночні (Т. В. Шмельова); 
 риторичні та нериторичні, конвенціональні та неконвенціональні (О. Б. Сиротініна); 
 гіпержанр, субжанр, жанроїд (К. Ф. Сєдов).  

У когнітивній лінгвістиці дослідження жанрів не посідає центрального місця, але певні когнітивні 
підходи в їх синтезі з загальною комунікативною спрямованістю широко застосовуються під час 
розгляду жанрів [1: 58].  

Характерним для когнітивної лінгвістики є трактування жанрів як типів тексту. В цьому аспекті для 
розгляду когнітивних особливостей жанрів релевантними стали дослідження видів текстових структур і 
текстової зв’язності на різних рівнях, що розвинулись на основі текстолінгвістики [1: 59]. Варто 
відзначити аналіз таких структур проведений Т. ван Дейком. Існування у певній культурі конвенційних 
моделей (схем дискурсивної семантики) сприяє функціональній організації різних типів дискурсу. Так 
звані ''суперструктури'' організують зміст тексту, надають йому певну глобальну ''форму'' і мають 
конвенційний характер [9: 2], але притаманні не всім видам дискурсу. Вони оформлюють ті з них, що 
трапляються регулярно і вимагають чіткої схематичної організації для успішного сприйняття і 
відтворення [9: 109]. В цьому випадку мова йде про жанри, в якості показників яких виступають 
відповідні суперструктури. Прикладами таких текстів є газетні замітки, оповідання, певні типи наукових 
статей, тощо.  

Когнітивне вивчення жанрів зумовлює той факт, що використання лише формальних моделей 
(зокрема, монологічно-логіко-граматичної методології мовленнєвих актів) під час жанрового аналізу 
виявляється недостатнім для пояснення природного мовлення, адже жанри складають важливу частину 
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смислів, які містяться у концепті [3: 250]. Відтак, мовленнєвий жанр виступає полем реалізації певного 
спектру соціальних цінностей і лінгвокультурних концептів, що базуються на них [10: 178]. Когнітивно-
конструктивна роль мовленнєвих жанрів забезпечується їх здатністю функціонувати в якості зразків 
побудови мовлення та засобів прогнозування подальшого розгортання дискурсу. Важливим також 
виявляється соціально-психологічний жанровий аспект, який реалізується шляхом усвідомлення 
адресантом специфіки певної комунікативної ситуації через дотримання конвенцій жанру. З цієї позиції 
жанри постулюються як стереотипи мовленнєвої поведінки у типових для певного соціуму 
комунікативних ситуаціях, і являють собою особливі види сценаріїв, фреймів, схем або моделей [11: 25].  

Аналіз жанрів у когнітивному напрямку також відбувається із залученням граматики конструкцій 
(Construction Grammar). Зокрема, було введено поняття дискурсивної конструкції / моделі (Discourse 
Construction / Pattern), в якому поєднано формальні, семантичні та функціональні особливості тексту. У 
подальшому такі конструкції починають трактуватися як ''фрейми соціальної діяльності'' [12: 235].  

Таким чином, як певні стереотипи жанри розглядаються з лінгвокогнітивної перспективи у вигляді 
схем (Barlett (1932)), сценаріїв (Abelson (1981)), фреймів (Fillmore (1976); Ostman (1999), (2000)), 
суперструктур (Dijk (1980)), що забезпечують ідентифікацію жанру, активізацію відповідних попередніх 
знань та формування перцептивної та діяльнісної орієнтації реципієнтів, яка дає їм змогу прогнозувати 
подальше розгортання дискурсу й адекватно на нього реагувати [11: 25]. Без сумніву, когнітивні чинники 
жанротворення перебувають у складній взаємодії з соціокомунікативними, що дозволяє характеризувати 
жанри як комунікативно-когнітивні утворення [1: 12].  

З лінгвокультурних позицій жанр постулюється як артефакт культурного контексту, спосіб існування 
соціумів, здатних до самоідентифікації у певному просторі й часі [13]. Набір мовленнєвих жанрів, 
притаманний мовній свідомості носіїїв однієї мови, може не співпадати з набором мовленнєвих жанрів 
іншої, адже жанри відображають суспільно-культурний світ і закодовані в лексичних одиницях певної 
мови [14: 17]. У свою чергу, жанрова своєрідність кожної культури визначається, по-перше, набором 
жанрів і змістовними характеристиками, якими наділений кожний жанр в тій чи іншій культурі, по-
друге, їх співвідношенням, по-третє, оціночним ставленням до них (підтримуванням або 
непідтримуванням), яке обумовлене загальною ціннісною картиною світу [2: 259].  

Беззаперечним є факт існування жанрів, специфічних лише для певних культур, а співвідносні жанри 
можуть характеризуватися істотними розбіжностями в формально-композиційних, смилових 
(тематичних) і / або комунікативно-прагматичних аспектах своєї реалізації. Відтак, доцільним видається 
розгляд питання про те, яким чином стереотипи і приховані установки національної картини світу 
взаємодіють з жанровими моделями, що в перспективі дозволить зробити висновки про механізми 
формування та функціонування жанрових моделей.  

Дослідження жанрів у прикладній лінгвістиці (V. K. Bhatia (1993), T. Dubley-Evans (1997), Nwogu 
(1997), J. Swales (1990), S. Thomson (1994)) базуються на теорії М. М. Бахтіна і північноамериканській 
неориториці. Ці розвідки спрямовані на вирішення широкого кола питань, що пояснюється 
інтердисциплінарністю прикладної лінгвістики, яка спирається на соціологію, культурологію, педагогіку 
та психологію. Концепція жанру розробляється у зв’язку з поняттям "дискурсивна спільнота", введеним 
Дж. Свейлзом. Під дискурсивною спільнотою розуміється група людей зі спільними загальновизнаними 
цілями, механізмами комунікації задля інформаційного обміну і зворотного зв’язку, з притаманним їй 
набором жанрів для досягнення комунікативних цілей, володінням специфічною лексикою і граничним 
рівнем кількості членів спільноти [15: 24–27]. Звідси витікає розуміння жанру як класу комунікативних 
подій, об’єднаних спільним набором комунікативних цілей, з варіативністю / відхиленнями від 
прототипових зразків певних жанрів, залежністю змісту і форми текстової реалізації від жанрової мети та 
визнанням провідної ролі членів дискурсивних спільнот у створенні жанрових найменувань [15: 45–58].  

Висновки. Отже, жанр є багатоаспектним феноменом, який вивчається в рамках багатьох провідних 
лінгвістичних тенденцій, зокрема, в теорії комунікації, в когнітивному світлі, з огляду на лінгвокультурні 
особливості, тощо. Враховуючи вищезазначене, ми можемо стверджувати, що в понятті жанру тісно 
переплітається і взаємодія ціла низка компонентів, які обумовлюються ситуацією мовлення, 
комунікативною метою та культурними особливостями користувачів певних жанрів. Ці фактори також 
мають безпосередній вплив на формування і зміни в жанрах і жанрових системах. Повністю виправданим 
нам видається трактування жанру як моделі / зразку / патерну мовлення, характерною рисою якого є 
динамізм, що, в свою чергу, ставить вивчення ознак інваріантності і варіативності в центр уваги 
жанрознавчого дослідження.  
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Давыдович С. С. Понятие "речевой жанр" в ведущих лингвистических направлениях.  

В статье осуществлен обзор подходов к трактовке понятия "речевой жанр" в современной 
лингвистике. Особое внимание уделено многоаспектности этого феномена и проанализированы 
особенности изучения речевых жанров с позиций неориторики, лингвокультурологии, системно-

функциональной, коммуникативной, когнитивной и прикладной лингвистики. 
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Комплексное изложение проблемы дефинирования указанного понятия позволяет раскрыть его 
сущностные характеристики и представить понятие "речевое жанр" с учетом специфики указанных 

лингвистических направлений. 

Ключевые слова: генология, генристика, жанроведение, регистр.  

Davydovych S. S. The Concept of "Speech Genre" in Major Linguistic Areas.  

Genre as a linguistic phenomenon has been extensively studied by various linguistic schools, where it is defined 
reflecting the specificity of the field. The research focuses on the analysis of various approaches to the 

understanding of the notion "speech genre" in New Rhetorics, Systemic Functional Linguistics, Communicative 
Linguistics, Cognitive Linguistics, Lingvo-Cultural Studies and Applied Linguistics. 

There are two main trends in the Theory of Speech Genres: genology (purely linguistic approach) and genre 
studies (pragmatic approach). Genre is studied in accordance with three main dimensions: socio-communicative 
(as typical forms of social acts), socio-cognitive (as frames of language and social behavior and communication) 

and lingual (in the meaning of the opposition ‘content/form’). The concept of genre is revealed within the 
framework of the approaches mentioned above.  

Thus, genre is a multifaceted phenomenon characterized by deep interaction and interconnection of a number of 
components. These components are conditioned by the situation of communication, communicative purpose and 

cultural peculiarities of specific genre users. These factors also influence formation and changes in genre 
systems. Therefore, genre manifests itself as a model / pattern of speech and is characterized by dynamic nature, 

which, in its turn, brings the study of invariant and variant features into the focus of genre-based research. 

Key words: genology, genre studies, register.  
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА СЕМАНТИЗАЦІЯ КОЛОКАЦІЙ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ 
СПОЛУЧЕНЬ НАТО 

У статті розглянуто розподіл (диференціація) між колокаціями та ідіоматичними термінологічними 
сполученнями. Особлива увага приділяється військовим термінам НАТО та виділення з окремих сталих 

виразів колокаційних зв’язків. На семантичному рівні характеризуються синонімічні колокації, 
можливість їх застосування та форматування в електронний словник-тезаурус. Електронний словник 
пропонується застосувати як ідіоматичний додаток до паралельного корпусу НКРМ (Національного 

корпусу російської мови). 

Ключові слова: колокація, військова термінологія НАТО, ідіоматичні сполучення, синонімічний ряд, 
диференціація, семантизація, електронний словник, паралельний корпус, НКРМ. 

Постановка проблеми та стан дослідження. В процесі перекладу та обробки спеціалізованої 
військової термінології часто використовуються одиниці різного масштабу, різного ступеня зв’язків і 
різних рівнів ієрархії. Саме такого роду колокаційні термінологічні одиниці можуть диференціюватися 
та семантизуватися. Тому, в межах парадигми корпусних і когнітивних досліджень, актуальним стає 
вивчення лексико-граматичних та семантичних явищ, а також визначення спільних та відмінних якостей 
між колокаціями та військовими фразеологізмами. В даному випадку, порівняльний аналіз 
спеціалізованих фразеологізмів і колокацій з позицій семантичної цілісності та ідіоматичності дає 
можливість провести диференціацію окремих словосполучень. Актуальною також постає проблема 
виділення колокацій з класу військових фразеологізмів, зіставлення їх критерій з метою виділення 
універсальних властивостей. Саме даний аспект дає можливість створити порівняльний словник-
тезаурус, в якому будуть виділені термінологічні сталі вирази НАТО та однослівні колокації. Проблемою 
виділення колокацій із спеціалізованих термінів займалися Бобкова Т. В. [1], Ягунова Е. В. [2], 
Пивоварова Л. М. [3], Копотєв М. В. та інші. Проте проблема розподілу та семантизації колокацій у 
військових термінах НАТО залишається недослідженою.  

Мета статті – дослідити диференціацію та семантизацію колокацій та спеціалізованих військових 
ідіоматичних термінологічних сполук (на прикладі офіційних документів НАТО). Концептуальні 
завдання: визначити роль колокації в процесі аналізу спеціалізованої термінології; здійснити 
класифікацію та інтерпретацію колокацій; виділити ідіоматичні військові сталі вирази НАТО та 
однослівні військові колокації у короткий словник-тезаурус. 

Виклад основного матеріалу, результати дослідження. Відокремлення однослівних колокацій та 
ідіоматичних військових сталих виразів вагома лінгвістична проблема, яка вирішується методом 
диференціації та семантизації.  

Існують різні визначення диференціації однослівних колокацій та фразеологічних сполучень. На 
думку дослідника Алексеєва Л. Б. [4: 8], існує очевидний зв'язок між фразеологічними одиницями і 
вільними словосполученнями. Останні є основою для утворення фразеологізмів багатьох типів, які 
повторюють структуру вільних словосполучень. При цьому, Алексеєв Л. Б. [4: 9] наголошує на наявності 
певних складнощів в класифікації деяких поєднань як фразеологічних, так і вільних сталих виразів, 
пов'язаних з проявом ступеня поєднання складових компонентів. Інша дослідниця Ягунова Е. В. 
наголошує [3: 347], що колокації займають проміжне положення в системі мови, опиняючись на межі 
між фразеологією і лексикологією. В даному випадку, можна констатувати про наявність певних 
загальних характеристик між колокацією і фразеологізмами, проте відсутність повної ідентичності. За 
твердженням Т. В. Бобкової [1: 18], колокація як одиниця мови є лексико-семантичним типом 
словосполучення, і за своєю внутрішньою семантичною структурою схожа до фразеологізмів.  

Варто наголосити, що між спеціалізованими фразеологічними сполученнями та колокаціями є істотні 
відмінності. Вказаний аспект обґрунтовується тим, фразеологічне сполучення побудовано на об'єднанні і 
взаємозалежності елементів, а головною ознакою колокацій є вплив першого елемента на 
передбачуваність і ймовірність появи наступних слів. Тому, варто розмежовувати колокації і 
фразеологізми.  

У військових словосполученнях, як одиницях середнього рівня синтаксичної системи, виділяємо 
наступні розпізнавальні (диференціальні) ознаки [3; 4]: 1. семантичні властивості (семантичну цілісність, 
ступінь вмотивованості, ідіоматичність); 2. функціональні властивості (відтворюваність, стійкість складу 
і структури, здатність до перетворень); 3. функціональна спрямованість (переважання конотативної 
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функції). В даному випадку варто розглянути докладніше семантичну цілісність, семантичний аналітизм 
та ідіоматичність. Семантична цілісність – це незалежність значення мовної одиниці від складових її 
елементів. Ідіоматичність – це семантична характеристика мовних одиниць, яка полягає в неможливості 
виділення значення цілої мовної одиниці із сукупності значень назв частин. 

Фразеологічні одиниці, незважаючи на свою відокремлену структурну і відповідність структурних 
моделей побудови граматичних моделей вільних словосполучень, відрізняються від конотацій 
семантичної цілісністю, своєрідністю значення цілого, в порівнянні зі значеннями складових частин, яке 
виникає як результат їх повного або часткового переосмислення. Зокрема, військовим колокаціям 
притаманний неметафоричний характер, що відрізняє їх від фразеологізмів, однією з обов'язкових 
характеристик яких є високий ступінь метафоричності. В структурі військових колокацій наявні підрядні 
словосполучення, а також головна та залежна колокації (Таблиця 1) [5]. 

Таблиця 1. Порівняльний аналіз ідіоматичних сталих виразів та військових колокацій (англо-
український тезаурус ) 

Ідіоматичні сталі вирази (військові терміни 
НАТО) 

 

Короткі омонімічні колокації (військові терміни 
НАТО) 

advance account 
авансовий рахунок 
advance party 
передова група (Підготовки розгортання військ) 
advance planning funds (APF) 
фонди перспективного планування 
 
advisory panel 
консультативна комісія 
 
Alliance Ground Surveillance (AGS) 
Система спостереження НАТО у сфері наземної 
розвідки 
Alliance Ground Surveillance Steering Committee 
Керівний комітет НАТО зі спостереження у сфері 
наземної розвідки 
Alliance operation  
See also coalition operation, joint operation, 
combined operation, multinational operation 
Операція НАТО, коаліційна операція, 
багатонаціональна операція, спільні бойові дії, 
спільна операція, операція багатонаціональних 
військ (сил). 
Alliance Policy Framework on Proliferation of 
Weapons of Mass Destruction 
Загальні принципи НАТО з питань 
розповсюдження зброї масового знищення 
Alliance Standardization Requirements 
вимоги до стандартизації НАТО 
 
 
anthrax attacks 
терористичні акти із застосуванням спор 
сибірської виразки 
 
Army Combat Uniform (ACU) 
польова форма (СВ США) 
army corps 
армійський корпус 
army force 
армійське угруповання 
Army Fuels and Lubricants Working Party 
(ARMY F & LWP) 
Робоча підгрупа по ПММ  

Advance 
(Stage in force deployment) 
висування військ (Етап розгортання військового 
формування) 
 
 
 
Advisory 
оповіщення (з попередженням про можливу 
небезпеку) 
 
Alliance  
(See North Atlantic Treaty Organization) 
Північноатлантичний союз, Організація 
Північноатлантичного договору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthrax 
сибірська виразка 
 
 
army 
1. армія; 
2. сухопутні війська (СВ). 
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attack echelon 
See also rear echelon 
перший ешелон; також: другий ешелон. 
attack force 
ударне угруповання 
attack group (Navy) 
ударна група (ВМС) 
attack skiff (Piracy) 
човен-скіф 
 
battle damage assessment (BDA) 
результати бойових дій 
battle damage repair (BDR) 
Essential repair, which may be improvised, carried 
out rapidly in a battle environment in order to 
return damaged or disabled equipment to 
temporary service. 
аварійний ремонт у бойових умовах. 
Необхідний ремонт, що проводиться в стислі 
терміни в бойових умовах і з можливим 
використанням нетабельних засобів тимчасового 
приведення в справний стан озброєння і військової 
техніки. 
battle deployment 
бойовий порядок 
battle fatigue 
бойове виснаження; психологічна травма, 
отримана в ході бойових дій 
battle outposts 
бойова охорона; також: охорона. 
battle rhythm 
режим бойової роботи  
(Особливості організації роботи командира і штабу 
в бойових умовах) 
 
blasting explosive 
бризантна вибухова речовина (ВВ) 
blasting fuse 
вогнепровідний шнур, детонатор 
blasting payload 
заряд вибухової речовини (ВВ) 
 
 
bulk carrier 
суховантаж 
bulk chemical products 
наливні, насипні хімічні продукти 
bulk distribution line  
See also overland pipeline 
магістральний трубопровід 
bulk fuel installations (BFI) 
паливозаправний комплекс 
bulk liquid propellants 
рідке ракетне паливо 
 
cargo aircraft 
Вантажний літак 
cargo deployment function 
підрозділ підготовки вантажів до відправки 

 
Attack 
Напад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Battle 
Бій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blasting 
підривні роботи 
 
 
 
 
 
 
bulk 
безтарний вантаж. Вантаж, що перевозиться в 
великих кількостях без тари або упаковки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo 
Вантаж 
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cargo documentation 
документи на вантаж, супровідна документація до 
вантажу 
cargo inspection 
інспекція вантажів, огляд вантажів 
 
combat arm 
рід військ 
combat capabilities 
бойові можливості 
combat capability 
бойова здатність, боєздатність 
combat chart 
бойова карта 
combat days of supply (CDOS) 
добова норма постачання під час бойових дій 
combat effectiveness 
бойова здатність, боєздатність, бойова 
ефективність 
 
state border 
державний кордон 
state-building 
державне будівництво 
state defence procurement 
державне оборонне замовлення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
combat 
бойовий, битва, бій 
 
 
 
 
 
 
state 
Держава 

 
Розглянувши військові термінологічні ідіоми НАТО, можна стверджувати, що всі представлені 

вирази характеризуються нерозкладністю та непоєднаністю значення цілого до значень частин в 
структурно-семантичних зв'язках. Англомовні приклади відтворюються в традиційно закріплених за 
ними мовних значеннях, функціях і граматичних формах мови, до якого вони належать. 

Подаючи приклади колокацій, варто підкреслити, що всі представлені одиниці характеризуються 
вмотивованістю внутрішньої форми. Наприклад, колокація combat (бойовий, битва, бій) переходить в 
ідіоми combat capabilities (бойові можливості), combat capability (бойова здатність, боєздатність) combat 
chart (бойова карта) тощо. Порівнюючи військові колокації в українській і англійській мовах (під час 
перекладу), часто знаходимо розбіжності компонентів. Колокації, які аналізувалися за другим критерієм, 
не можуть бути замінені однослівним синонімом зі збереженням всіх відтінків сенсу знака, натомість, 
ідіоматичний фразеологізм може бути замінений однослівним синонімом, який формується на основі 
фразеологічного знака. 

Варто диференціювати однослівний колокат, від колокаційної конструкції (відповідно до Таблиці 1). 
Слово-колокат стає основою для автоматизованого виведення сталого колокаційного сполучення. Даний 
зв'язок – нерозривний. Натомість, колокаційні конструкції складаються з ''головних'' і ''залежних'' 
елементів, взаємозв’язки між якими можуть відрізнятися за ступенем залежності; конструкції можуть 
визначати не тільки синтаксичні, але і лексичні, семантичні, прагматичні параметри спеціалізованих 
текстів; в конструкцію можуть бути включені лексичні одиниці; сталі вирази можуть (і в деяких 
випадках повинні) бути ідіоматичними, тоді семантика конструкції в цілому буде ширше семантики 
складових елементів. Тому, виділення сталої конструкції – неоднорідний фактор: вони будуть 
відрізнятися ступенем і типом ідіоматичності, залежності і закріпленістю певних типів чи класів лексем.  

В даному випадку, ступінь зв'язаності конструкцій, залежить від ймовірнісної моделі, яка описує 
появу сталих конструкцій в ході перекладу спеціалізованих текстів. Головна методика – аналіз колокацій 
та сталих військових ідіоматичних виразів на основі статистичного аналізу офіційних документів НАТО. 
Такі статистичні характеристики повинні описувати дані в залежності від перерахованих вище типів 
контексту. 

Висновки. Таким чином, військова колокація в словнику-тезаурусі виступає як повноцінна одиниця 
мови (синонімічна або антонімічна). Ідіоматичні сполучення та колокації, в даному випадку, виконують 
наступні функції: встановлюють загальну кількість значень слова, закріплених за ним в даний період; 
встановлюють парадигматичні відносини між елементами семантичної структури спеціалізованого 
терміна; розмежовують синонімію; надають нові відтінки значень у семантичній структурі слова. Тому, 
запропонована класифікація та приклад розмежування військової термінології НАТО, може слугувати 
якісним ідіоматичним додатком для паралельного корпусу НКРМ. Водночас, ступінь зв'язаності 
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конструкцій у корпусі, залежить від ймовірнісної моделі, яка описує появу цієї конструкції в ході 
процедур обробки офіційних документів НАТО. Колокаційна оцінка може бути здійснена лише на 
підставі обробки статистичних даних. Надалі, для роботи з корпусами спеціальних текстів потрібен 
особливий лінгвістичний інструментарій як на вході, так і на виході корпусу. Це визначається як вузькою 
спеціалізацією військових документів, так і завданнями дослідження.  
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Демьянчук Ю. И. Дифференциация и семантизация коллокации военных терминологических 
сочетаний НАТО. 

В статье рассматривается распределение (дифференциация) между коллокациями и идиоматическими 
терминологическими сочетаниями. Особое внимание уделяется военным терминам НАТО и выделения 

из отдельных устойчивых выражений колокацыонных связей. На семантическом уровне 
характеризуются синонимичные коллокации, возможность их применения и форматирования в 

электронных словарь тезаурус. Электронный словарь предлагается применить как идиоматическое 
приложение к параллельному корпусу НКРМ (Национального корпуса русского языка). 

Ключевые слова: коллокация, военная терминология НАТО, идиоматические сообщения, 
синонимический ряд, дифференциация, семантизация, электронный словарь, параллельный корпус, 

НКРМ. 
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Demyanchuk Y. I. Differentiation and Semantization Collocation NATO Military Terminology Combinations. 

The article deals with the distribution (differentiation) between collocations and idiomatic terminology 
combinations. Particular attention is paid to military terms, NATO and the allocation of certain fixed 

expressions. At the semantic level are characterized synonymous collocation, the possibility of their application 
in electronic format and vocabulary thesaurus. Electronic dictionary invited to apply as a supplement to the 

idiomatic parallel body NKRM (Russian National Corpus). 
During the transfer and handling of specialized military terminology often used different units of various sizes, 
varying degrees of relationships and different levels of the hierarchy. Therefore, within the paradigm case and 

cognitive research, the study becomes relevant lexical and grammatical and semantic phenomena and to identify 
common and distinctive qualities between collocation and military phraseology. In this case, a comparative 
analysis of specialized collocation and phraseology from the standpoint of semantic integrity provides an 
opportunity for differentiation of certain phrases. The actual allocation also raises the problem of class 

collocation military phraseology, matching their criteria in order to highlight the universal properties. This 
aspect enables a comparative dictionary-thesaurus, which will be allocated terminological expressions steel 

NATO and one–word collocation. 
Author solves the main problem: determining role in the analysis of collocation specialized terminology; 

interpretation classifies and collocation; provides idiomatic expressions steel military and NATO military one–
word collocation in a short dictionary–thesaurus. Active concluded that military Collocation in the dictionary–

thesaurus serves as a complete unit of language (or synonymous antonymous). Idiomatic combination 
collocation and, in this case, perform the following functions: set the total number of meanings of the word 

assigned to him in this period; paradigmatic establish relations between elements of the semantic structure of 
specialized terms; delimiting synonymity; providing new shades of meaning in the semantic structure of the 
word. Therefore, the proposed classification and sample separation NATO military terminology, idiomatic 

quality can serve as an application for a parallel housing NKRM. 

Key words: collocation, NATO military terminology, idiomatic messages, synonyms, differentiation, 
semantization, an electronic dictionary, a parallel body, NKRM. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ НАПОЇВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

У статті представлено аналіз фразеологізмів з компонентами-назвами напоїв в українській мові. 
З’ясовано перспективи розвитку досліджень фразеологічних одиниць з різними компонентами в 
семантичному та етнокультурному вимірах. Визначено пласт українських фразеологізмів з 

компонентами-назвам напоїв та проаналізовано їх семантику. Досліджено етнокультурні особливості 
вище зазначених фразеологічних одиниць, виявлено їх національну специфіку. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, національно-мовна картина світу, внутрішня форма 
фразеологізму, символ. 

Постановка проблеми. Мова – це одна з найголовніших знакових систем людини, найважливіший 
засіб пізнання. Люди використовують мову для того, щоб пояснити світ і сформувати ту чи іншу його 
модель. З одного боку, мова є всезагальним засобом спілкування, а з іншого, вона є тією 
диференціальною ознакою, яка відрізняє етноси один від одного. Тобто, мова передає всім своїм носіям 
спільний для них світогляд, який багато в чому відрізняється від світогляду носіїв інших мов. Більше 
того, мова виступає суспільним знаряддям, що формує людський потік в етнос, який утворює націю 
завдяки збереженню і передачі культури, традицій, суспільної самосвідомості певного мовного 
колективу [1: 191]. Оскільки спільноти людей відрізняються за світоглядними орієнтаціями, способом 
життєдіяльності, то мовні картини світу, створювані ними, є також відмінними. 

У формуванні національно-мовної картини світу беруть участь усі мовні рівні, та все ж пріоритетним 
є лексико-фразеологічний, адже, на відміну від інших рівнів (фонетичного, граматичного тощо), він 
безпосередньо пов’язаний з об’єктивною дійсністю, є її віддзеркаленням [2: 262]. На думку 
В. Д. Ужченка, фразеологізми – це "специфічні мовні формули, картини світу із закодованою 
інформацією про минуле, наших предків, їхній спосіб сприйняття світу та оцінки всього сущого; вони 
акумулюють культурні потенції народу, тільки йому притаманним способом маніфестують дух і 
неповторність ментальності нації" [3: 8]. У деяких випадках культурну інформацію несуть в собі 
компоненти-назви предметів чи явищ національної культури, що входять до складу фразеологічної 
одиниці. Вони в самому своєму лексичному складі мають вказівку на сферу матеріальної чи духовної 
культури певного народу. Проте, у більшої кількості фразеологізмів культурна інформація міститься у їх 
внутрішній формі (ВФ). Як зазначає В. А. Маслова, внутрішня форма несе в собі такий зміст, який надає 
фразеологізмам етнокультурного забарвлення, тобто, їхнє значення можна інтерпретувати, враховуючи 
притаманні ментальності певного народу ціннісні стереотипи та установки [4: 70]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні компоненти фразеологічних одиниць неодноразово 
були об’єктом дослідження мовознавців. Відомі праці присвячені вивченню семантичних та 
етнокультурних особливостей фразем з соматичним компонентом (Н. О. Скоробагатько), зоонімічним 
(В. І. Бойко, Д. В. Ужченко), фітонімічним (О. А. Куцик), з компонентами-назвами одягу і взуття 
(Г. В. Купрікова) тощо. Наша увага спрямована на аналіз фразеологізмів з компонентами-назвами напоїв, 
які на сьогоднішній день не були об’єктом дослідження лінгвістів, що й зумовлює актуальність роботи. 

Метою нашого дослідження є спроба проаналізувати семантичні та етнокультурні особливості 
фразеологізмів з компонентами-назвами напоїв в українській мові. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) визначити пласт фразем з компонентами-назвами напоїв в українській мові, з’ясувати їх 

семантику; 
2) проаналізувати етнокультурні особливості вище зазначених фразеологічних одиниць, виявити їх 

національну специфіку. 
Матеріалом дослідження послужили фразеологічні одиниці з компонентами-назвами напоїв, 

зафіксовані в академічному "Фразеологічному словнику української мови" в 2-х томах за ред. 
В. М. Білоноженка, "Словнику стійких народних порівнянь" за ред. О. С. Юрченка, "Фразеологічному 
словнику польської мови" в 2-х томах С. Скорупки, "Фразеологічному словнику білоруської мови" у 2-х 
томах І. Я. Лепешау, "Фразеологічному словнику російської літературної мови" А. І. Федорова і 
"Фразеологічному словнику російської мови" за ред. А. М. Тихонова. 

Виклад основного матеріалу. Формування кожної з націй відбувається у певних умовах, у першу 
чергу, маються на увазі природні умови, до яких вона поступово пристосовується. Як історичні умови, 
так і природно-географічні в однаковій мірі сприяють утворенню харчового комплексу (використання 
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певних продуктових комбінацій, способи приготування страв і напоїв, смакові уподобання і т.п.) певного 
етносу. Ці фактори зумовлюють напрями сільськогосподарської діяльності, що впливає, у свою чергу, на 
усі процеси, пов’язані з харчуванням. Етнос поступово "звикає" до певних продуктів харчування, які 
становлять каркас, за допомогою якого люди вибудовують свій національно специфічний образ світу. 
Особливості національних традицій, пов’язаних із продуктами харчування, відображаються у мові, 
зокрема у фразеології. Актуальними у плані нашого дослідження є українські фраземи з компонентами-
назвами напоїв. Напій – "це спеціально приготовлена рідина, призначена для пиття" [5: 5: 150]. Напої є 
невід’ємною частиною продуктів харчування людей і поділяються, у свою чергу, на алкогольні та 
безалкогольні. Тому умовно можемо диференціювати фразеологізми з компонентами-назвами напоїв на 
дві групи: 1) фраземи з компонентами-назвами алкогольних напоїв: хміль, горілка, мед (мед-вино, мед-
горілка), пиво; 2) фраземи з компонентами-назвами безалкогольних напоїв: молоко, квас, чай. Розглянемо 
кожну з них детальніше. 

Алкогольні напої, або як їх ще називають хмільні, мають свою історію виникнення і побутування в 
Україні. В старожитності, як і в теперішній час, було і є багато нагод для вживання хмільних напоїв: 
різні свята, дружні зустрічі, бенкети тощо. Тому маємо чимало українських фразем, в структурі яких 
наявний компонент хміль – "який-небудь п’янкий напій" [5: 11: 97]. Фраземи із зазначеним компонентом 
характеризують різні стани алкогольного сп’яніння людини: хміль ударяє в голову, хміль розбирає – "хто-
небудь починає п’яніти" [6: 747], під хмільком, жарт. – "у стані незначного сп’яніння" [6: 747], хміль 
бродить у голові – "хто-небудь п’яний, сп’янів" [6: 747]. Крім характеристики станів алкогольного 
сп’яніння особи, фраземи з компонентом хміль, також, позначають стан протверезіння – хміль вийшов 
(вилетів, вивітрився) і виходить (вилітає, вивітрюється) з голови у кого, кого, чиєї – "хто-небудь дуже 
швидко протверезився, став тверезим" [6: 747]. В інших слов’янських мовах фразеологічні одиниці з 
компонентом хміль мають подібну до українських семантику, але різняться компонентним складом: рос. 
хмелинка бросилась в голову – "у стані незначного сп’яніння" [7: 725], во хмелю – "у стані сп’яніння" 
[7: 725]. 

Протягом багатьох віків єдиним хмільним напоєм у східних слов’ян залишався мед (мед-горілка, мед-
вино) – "легкий хмільний напій, виготовлений з цієї солодкої маси" [8: 358]. Вживався цей напій ще з 
праісторичних часів і аж до появи горілки. Мед був невід’ємною складовою будь-яких бенкетів і застіль, 
звідси й маємо в українській мові фразему мед-горілку, мед-вино пити (кружати) – "бенкетувати, 
гуляти, розпиваючи різні напої" [6: 359]. Також напій меду асоціювався в населення з достатком, 
добробутом, про що свідчить фразема жити як мед пити – "дуже добре, в достатках, заможно" [6: 504]. 
На відміну від української, в польській мові фразеологізми з вище зазначеним компонентом мають 
зовсім іншу семантику, яка вказує на національну специфіку польської і нашої мови. Зі значень 
фразеологізмів zalać, zalewać serce, sumienie, niepokój, nudę itp. miodem – "заспокоюватися" [9: 2: 475], 
zalać, zalewać głowę miodem – "напиватися" [9: 2: 475] бачимо, що напій меду вживався поляками з метою 
розслабитися, заспокоїтися, забути про всі свої проблеми. 

Поряд з медом (медом-горілкою, медом-вином) у слов’ян популярним хмільним напоєм було пиво. 
Пиво – "старовинний малоалкогольний напій, що виготовляється з ячмінного солоду й хмелю, іноді з 
ячмінно-просяної суміші" [8: 449]. Пиво виступає у слов’янських мовах символом злагоди, 
взаєморозуміння, тому кажуть укр. з ним не звариш пива, біл. піва зварыш, рос. пива не сваришь – "про 
неможливість порозумітися, домовитися з ким-небудь" [7: 720]. В українській мові маємо, також, 
фразеологізм наварити пива (каші) кому, який з самого початку свого існування означав влаштовувати 
сімейне торжество (весілля, хрестини), а його сучасне значення "починати складну, ризиковану справу, 
що може мати неприємні наслідки" [6: 406] є результатом семантичного розвитку первісного значення. 
Дослідник української фразеології В. Д. Уженко походження вище зазначеного фразеологізму пов’язує з 
парубочою грою-розвагою, яка називалася – "Кашу варити". Тобто, вислів каші наварити означало те 
саме, що "наробити колотнечі", як і пива наварити означає "наколобродити, набешкетувати" [6: 416]. 
Найбільше фразем з компонентом пиво зустрічаємо у польській мові, і в основному, з позитивною 
семантикою. Традиція польського пивоваріння одна з найстаріших у світі і бере свій початок ще з 
доісторичних часів. Сам процес варіння пива є досить складним і вимагає правильної технології його 
приготування. Тому у польській мові наявні такі значення фразем з компонентом пиво: z tego piwa nie 
będzie – "нічого з того не буде" [9: 1: 685], piwo z sieczki warzyć – "робити марно роботу, без толку" 
[9: 1: 684]. Також у поляків пиво асоціюється з молодістю та недосвідченістю: młode piwo burzy –
 "молодість шумить, безумствує" [9: 1: 685], młode piwo musi wyszumieć – "молодість повинна вийти" [9: 
1: 685], piwo, piwko się uchodzi – "хтось робиться розсудливим" [9: 2: 421]. В білоруській мові більшість 
фразеологічних одиниць з компонентом пиво мають негативну семантику: адпраўляцца (ісці, ехаць) да 
Абрама (да Абрагама) на піва – "вмирати" [10: 1: 73], піва не пераліўкі – "серйозні або небезпечні для 
кого-небудь справи" [10: 2: 301]. 

З розвитком торгівлі та харчових технологій культурним атрибутом святкового застілля стає горілка. 
Горілка – "традиційний український міцний алкогольний напій, що є сумішшю винного спирту та води у 
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певній пропорції" [8: 145]. Проте, український народ, як і інші слов’янські народи, здавна не схвалює 
надмірного захоплення цим напоєм. Це і зумовило наявність в слов’янських мовах евфемізованих 
номінацій на позначення горілчаних виробів: укр. горілка – грішна вода, зелений змій, скляний бог, 
адамові слізки (лизнути скляного бога – "напитися, бути п’яним" [6: 334], молитися скляному богові –
 "пиячити" [6: 402], допитися до зеленого змія – "надміру, до нестями" [6: 268]), біл. гарэлка – божая 
сляза, царскія слёзы, зладзейка з наклейкай, малако ад шалёнай каровы, чортава зелле, рос. водка –
 зелёное вино, огненная вода, злая водица, хлебная слеза. Процес зловживання горілкою відображено, 
також, у низці фразеологізмів з прямою номінацією вище згаданого напою: укр. в горілці киснути –
 "постійно пиячити" [6: 295], полоскатися в горілці – "надмірно пити спиртне" [6: 539], припадати до 
горілки – "пиячити" [6: 564], біл. мокнуць ў гарэлцы – "п’янствувати, багато і часто пити" [10: 2: 61], пол. 
skoczyć na wódkę – "піти напитися" [9: 2: 117], zalewać się wódką (na trupa, na umór, w pestkę, w sztok) –
 "напитись" [9: 2: 746], byc na wódce – "бути напідпитку" [9: 2: 601]. 

Друга група включає фразеологізми з компонентами-назвами безалкогольних напоїв. Найбільш 
частотними у цій групі є фразеологізми, які мають у свої структурі компонент молоко – "1) біла рідина, 
що виділяється молочними залозами жінок і самиць ссавців після пологів для годування дітей, малят; 
2) така рідина, одержувана від деяких сільськогосподарських тварин як продукт харчування" [8: 375]. У 
слов’ян молоко виступало одним із головних продуктів харчування та об’єктом міфологічних вірувань, 
магічних ритуалів і захисту. Зокрема, одним із них було купання малих дітей в коров’ячому молоці з 
метою, щоб було здорове і білошкіре, звідси й маємо фразеологізм як скупаний у молоці – "гарний зовні, 
виплеканий, випещений" [6: 822]. 

Деякі фраземи з лексемою молоко несуть сему благополучного життя. Це пов’язано з образом корови, 
яка асоціюється в українців з благополуччям та добробутом: медові (і) та молочні (і) ріки – "повний 
достаток" [6: 739], молочні ріки і киселеві (маслені) береги – "заможне, повне достатку, безтурботне 
життя" [6: 739]. 

Материнське молоко, як "генетичний" продукт, наділений сакральним значенням [6: 301], означає 
родинні кровні зв’язки і виступає символом материнства. Тому маємо в українській та в інших 
слов’янських мовах такі ФО: з молоком матері (біл. з малаком маці) – "від народження, з перших днів 
життя" [6: 403]; всмоктувати / всмоктати з молоком матері (біл. усмоктваць з матчыным малаком, 
рос. всасывать с молоком матери) – "засвоювати щось з дитинства" [6: 132]. Також молоко асоціюється 
з молодістю і здоров’ям людини: укр. ще губи в молоці – "хтось дуже молодий, недосвідчений" [6: 173], 
молоко на губах витри – "уживається для підкреслення чиєї-небудь молодості, незрілості та 
недосвідченості" [6: 89], пол. mieć mleko pod brodą, być z mlekiem pod brodą – "бути дуже молодим" 
[9: 1: 116]; як молоко та кров (рос. кровь с молоком, пол. krew (i mleko) tryska z czyjej twarzy) – "здоровий, 
з рум'янцем на щоках (про людину)" [9: 2: 403]. В українській мові, порівняно з іншими слов’янськими, 
маємо чимало фразеологічних одиниць з негативною семантикою, що містять у своїй структурі 
компонент молоко: аж молоко кисне зі сл. глянути, дивитися і т. ін. – "стає неприємно, моторошно" 
[6: 403], шукати кістки в молоці – "вередувати, вимагати чогось неможливого, прискіпуватися до 
чогось" [6: 780], як з цапа молока – "немає зовсім" [6: 754] та ін. 

Також характерні українській мові фраземи з компонентом квас. Квас – "кислуватий напій, який 
готують із житнього хліба або житнього борошна з солодом" [5: 4: 131]. В Україні він був відомий ще з 
часів Київської Русі. Перша згадка про квас відноситься до 989 року, коли київський князь Володимир 
запровадив на Русі християнство. Квас був часто вживаним напоєм у населення, тому й маємо фразему: 
мало квасу випив – "недостатньо досвідчений, обізнаний у чомусь" [6: 97]. Квас в українського народу 
виступає символом незгоди, незадоволення – говорить як квас у череві – "хтось невдоволено бурчить" 
[11: 65]. Квас був доступним найбіднішим верствам населення, тому казали: рос. перебиваться с хлеба на 
квас – "відчувати велику потребу в харчуванні" [7: 459], біл. часам з квасам, а парою з вадою – "по-
різному – ситно і бідно" [10: 2: 887]. 

Найменшу кількість в українській мові становлять фразеологічні одиниці з компонентом чай. Чай 
порівняно недавній у традиційній українській кухні напій, тому жартують: кохаю як цибулю після чаю –
 "зовсім не люблю" [11: 158]. Здавна замість чаю пили заварені трави (звіробій, материнка, м'ята і т. ін.); 
відвар з цих трав уживали і як ліки [8: 633]. Чай – традиційний символ гостинності, як у світі, так і в 
Україні та в інших слов’янських народів, тому маємо такі фразеологічні одиниці з цим компонентом: 
укр. на чай запрошувати (запросити) – "запрошувати в гості, на чаювання" [5: 11: 264], за чаєм – "під 
час чаювання" [5: 11: 264], рос. на чай звать – "в гості" [7: 108], пол. przyjąć, przyjmować kogo obiadem, 
herbatą – "пригостити гостя чаєм" [9: 1: 776], proszona herbatka – "вечірнє або післяобіднє чаювання" 
[9: 1: 277], tańcująca herbatka – "чаювання поєднане з танцювальними веселощами" [9: 1: 277]. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що фразеологізми з компонентами-
назвами напоїв становлять в українській фразеології великий за кількістю і різний за семантикою пласт. 
Таке різноманіття значень фразеологізмів з проаналізованими компонентами свідчить про те, що для 
українців напої є одним з важливих елементів життєдіяльності. Аналіз етнокультурних особливостей 
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фразем з компонентами-назвами напоїв доводить, що ці мовні одиниці ідентифікують українську 
національно-культурну традицію харчування та репрезентують світосприйняття і спосіб життя народу. 
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Канюк М. В. Фразеологизмы с компонентами-названиями напитков в украинском языке. 

В статье представлен анализ фразеологизмов с компонентами-названиями напитков в украинском 
языке. Выяснено перспективы развития исследований фразеологических единиц с различными 
компонентами в семантическом и этнокультурном измерениях. Определен пласт украинских 

фразеологизмов с компонентами-названиями напитков и проанализирована их семантика. Исследованы 
этнокультурные особенности вышеуказанных фразеологических единиц, выявлена их национальная 

специфика. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, национально-языковая картина мира, внутренняя форма 
фразеологизма, символ. 

Kanyuk M. V. Phraseological Units with the Components of Beverages Names in the Ukrainian Language. 

In the article the semantic and ethnocultural analysis of the phraseological units with the components of 
beverages names in the Ukrainian language are introduced. Up to the present day, these phraseological units 
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have not been the object of the linguists’ investigations and that is the actuality of the research. The material of 
the research is the phraseological dictionaries of the Ukrainian, Russian and Belarusian languages. The 

scientific methods of description, analysis and comparison were used to determine, systemize, and classify the 
semantic and ethnocultural peculiarities of the Ukrainian phraseological units with the components of beverages 

names and to compare them in the kindred languages. Two groups of the phraseological units with the 
components of beverages names were differentiated: 1) the phraseological units with the components of the 

alcohol beverages: hop, vodka, honey, beer; 2) the phraseological units with the components of the alcohol free 
beverages: milk, kvass, tea. The analysis of the above mentioned phraseological units was done and their 

semantics, national and cultural specificities were determined. As a result it was proved that the phraseological 
units with the components of beverages names make quantitatively big and semantically various layer. Such 
diversity of the meanings of the phraseological units with the components of beverages names proves that for 

Ukrainians beverages is one of the most important elements of everyday life. The investigation of the 
ethnocultural peculiarities of the phrases with the components of beverages names has proved that these 

language units identify Ukrainian national and cultural food traditions and represent the world view and the 
way of life of the whole nation. 

Key words: a phraseological unit, the language and national picture of the world, the inner form of the 
phraseological unit, a symbol.  
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ''ЛЮДОЛОВИ'' ЗІНАЇДИ ТУЛУБ 

У статті досліджується жанрова природа роману Зінаїди Тулуб ''Людолови'', його структурні ознаки, 
які визначають типологію твору як жанрового утворення. Увага авторки зосереджена на жанровому 
та змістовому планах ''Людоловів'', який поєднує в історичному романі елементи інших жанрових 
різновидів: історико-соціального, панорамного, історико-пригодницького, почасти історико-

психологічного, що дало можливість глибоко й зримо відтворити, відобразити долю українського 
народу в переломний історичний час. 

Ключові слова: історичний роман, типологія жанру, жанровий різновид. 

Постановка проблеми. Хоча роман Зінаїди Тулуб ''Людолови'' здобув досить широку рецепцію в 
літературознавчій науці, однак питання щодо жанрової своєрідності цього твору залишається 
малодослідженим. Причини цього слід вбачати, в першу чергу в тому, що він з’явився на світ у час не 
дуже сприятливий для роману та його об’єктивної оцінки. За визначенням Г. Костюка ''українська 
література вступала в присмеркову смугу свого існування. Почалася доба колективізації. Загострилась до 
хворобливого стану пильність, чи як казали ще тоді, класова чуйність. Критика прискіпливо вишукувала 
не художніх хиб та досягнень, а ідейних збочень. Її не цікавило, чи зумів автор свій великий матеріал і 
типаж надзвичайно драматичної епохи вкласти в чіткий сюжет і прозорі образи, чи вносить він у прозу 
щось оригінальне, своє і т. ін. Ні. Критика активно переключалась на вульгарно-соціологічну методу і 
вишукувала здогадні симпатії автора до капіталістів і куркулів'' [1: 88]. 

Пізніше твір взагалі випав з поля зору літературознавців, напевне тому, що авторка довгий час 
вважалася ''ворогом народу'' і ніхто не наважувався торкнутися дослідження її творчості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливості історичної прози Зінаїди Тулуб аналізують у 
статтях і монографіях М. Сиротюк, М. Гнатюк, І. Дзюба, Г. Ковальчук та ін., звертаючи увагу на 
соціальний характер ''Людоловів'', але посутнього аналізу жанрового рівня твору поки що немає. 

Отже, існує об’єктивна потреба фахового дослідження жанрових особливостей названого роману, 
адже це допоможе зрозуміти своєрідність історичних творів Зінаїди Тулуб в контексті української 
історичної романістики 30 років XX сторіччя.  

Мета дослідження – виявити жанрові особливості роману Зінаїди Тулуб ''Людолови''.  
Виклад основного матеріалу. Зінаїда Тулуб створила історичний роман, у якому переважають 

вигадка і домисел, але надзвичайно важливе місце посідають і документ, історична фактографія, 
історично-наукові дослідження зображуваного часу, а також власні авторські ''археологічні розкопки'' 
історії – пошуки, відбір і осмислення історичного матеріалу. Поєднуючи історію й вимисел, 
письменниця у твір вводить велику кількість історичних осіб: гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 
Анастасію Повчанську, архімандрита Є. Плетенецького, Я. Бородавку, Д. Барабаша, Я. Аскака, 
С. Потоцького, султана Османа ІІ тощо поряд з особами вигаданими: Данило Корж, Горпина, Медже, 
Тимко, пані Єля, циганка Кайтмаза, Нурялі, Шафіге та ін., які представляють певні суспільні стани 
різних народів першої чверті XVII ст. Поетичний синтез історичної фактографії, фольклорних мотивів 
про Марусю Богуславку, Роксолану та вигадки відображений у сюжетній лінії П. Сагайдачного і 
Н. Повчанської в умовах складної долі України, яка, з одного боку, була під владою Польщі, а з іншого – 
під постійною загрозою спустошення кримською ордою; шаленого протистояння різних суспільних 
прошарків, масового покріпачення селян, боротьби за гетьманську булаву між Сагайдачним і 
Бородавкою та ін. 

Відправною точкою для авторської фантазії став величезний обсяг документальних матеріалів про 
життя й побут епохи, що описується, зібраних письменницею. Із численних авторських свідчень і самого 
тексту твору, інколи перенасиченого подробицями життя й побуту людей віддалених століть, постає 
колосальна попередня робота автора в царині історичних досліджень. Як справжній науковець, 
Зінаїда Тулуб не дозволяє собі недбалого поводження з історичним фактом. 

М. Сиротюк відзначає дивовижну ретельність авторки в збиранні історичного матеріалу, зауважуючи, 
що вона ''сходила, оглянула, ніби перевірила слідом за ученими-дослідниками, усі ті важливіші місця 
(особливо Запорозьку Січ, Кримський півострів), де відбувалися історичні події, описані в романі, 
прочитала дев’яносто дві тисячі книжкових сторінок на десятку мов, вивчила близько шести тисяч 
архівних та музейних документів і пам’ятків'' [2: 32]. Таке глибоке вивчення джерельного матеріалу 
пояснюється не лише прагненням письменниці максимально достовірно відобразити історичний колорит 
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епохи, що описується, але й свідчить про нахил авторки до наукової роботи. Сама Зінаїда Тулуб у своїй 
автобіографії зауважує, що роман можна вважати дисертацією, присвяченою проблемі соціального 
розшарування українського, польського, татарського та турецького суспільства ХVІІ століття [3: 4–5]. 
Грунтовна підготовча робота призвела до того, що початковий задум створення середньої за розміром 
книжки переріс у двотомну дилогію. 

Історична правда, факт, документальна адекватність лежать в основі побудови сюжетів, конфліктів, 
зображенні персонажів. Зінаїда Тулуб активно послуговується інтертекстуальними засобами – цитатами 
з історичних джерел, архівних документів. Водночас цей ''документалізм'' не заступає художнього 
домислу, що дозволило авторці по-філософськи осмислити закономірності історичної, національної 
ментальності різних народів на певному етапі їх розвитку і, таким чином, широко відтворити епоху 
першої третини XVII ст. 

Письменниця використовує як авторський домисел, так і вимисел, перетворюючи історичні відомості 
в мистецькі картини, поєднуючи науку з поезією, доповнюючи, поглиблюючи дані історії за допомогою 
авторської фантазії. Наприклад, взявши за основу історичний факт про передачу Гальшкою Гулевич 
своєї маєтності на Подолі під братську школу, Зінаїда Тулуб розробляє цілу сюжетну лінію, засновану на 
домислі, мотивуючи вчинок фундаторки, у яку вплітає переживання матері за свого сина, що підпав під 
вплив єзуїтського ченця, який крок за кроком сіяв у душі недосвідченого хлопчика думки про перехід до 
католицтва.  

Особливо насичені фактичним матеріалом ті розділи роману, у яких авторка описує військовий, 
політичний, господарський устрій Запорізької Січі, діяльність П. Сагайдачного, посольство П. Одинця до 
Москви, бої на Цоцорі, під Хотином тощо. Тут Зінаїда Тулуб з точністю історика відтворює відомі 
факти, хоча їм іноді бракує художньої інтерпретації. 

Як зауважує Т. Сагайдак, ''художній історичний твір – важливе джерело для розуміння менталітету 
часу, для знання конкретики побуту, вивчення яких залежить від духовно-біографічного досвіду автора. 
Елемент суб’єктивності, навіть певної тенденційності, пов’язаної або з авторською позицією, або з 
певними усталеними суспільними стереотипами в погляді на ті чи інші проблеми, або з домінуючою 
ідеологією, завжди наявний у художньому осмисленні історичних епох'' [4: 19]. Ця сентенція найбільш 
повно відображає тенденції щодо висвітлення історичного матеріалу, що наявні в ''Людоловах''. Історизм 
Зінаїди Тулуб виявляється не лише в художньому віддзеркаленні зовнішнього боку перипетій епохи 
першої третини ХVІІ ст., а й в умінні авторки побачити її наче з середини, створенні узагальнених 
образів козаків, селян, міщан, робітників, магнатів, духовних осіб тощо. 

Письменниця обирає досить невеликий відтинок історичного часу, обмежуючи хронологічні рамки 
роману 1615–1622 рр., що пов’язані з останніми роками життя і діяльності гетьмана П. Конашевича-
Сагайдачного. Але, як справедливо зауважує з цього приводу М. Сиротюк, ''не розпросторюватися в 
хронології, брати для образного осмислення невеликий відрізок часу, але висвітлювати його якомога 
ґрунтовніше, отже, домагатися в зображенні історичних подій та постатей не просторової ширини, а 
філософської глибини, – таким був один з істотніших методологічних принципів З. Тулуб'' [2: 164]. 
Авторка відбирає низку історичних подій, що стали багато в чому визначальними для розвитку 
української нації. Попри значущість для української історії подій, що відбулися в цей період, він не так 
часто обирався для опрацювання майстрами слова, як, наприклад, доба Б. Хмельницького, хоча саме в 
першій половині ХVІІ ст. формувалися передумови майбутньої національно-визвольної війни під його 
проводом. Адже, за свідченнями істориків, саме в цей час українське козацтво перетворилося з 
невеликого локального утворення в потужну військову силу, яка змогла вплинути на перебіг усієї 
європейської історії в ході битви під Хотином. 

Зображуючи важливі історичні події, пов’язані з життям і діяльністю П. Сагайдачного, письменниця 
змушена, зважаючи на час написання роману, не акцентувати на них особливої уваги, особливо на 
прогресивній ролі гетьмана в утвердженні прав українського народу. Адже навіть рецензенти роману 60-
х років, зокрема Л. Пушкарьов, вимагали від Зінаїди Тулуб зняти перебільшення в характеристиці 
освіченості П. Сагайдачного і його розвитку, зауважуючи, що він ''був розумний, талановитий, 
освічений, але це був козак ХVІІ ст., а не європейський лицар, воєначальник і дипломат, яким його собі 
уявляє автор. Подібна ідеалізація образу створює хибну історичну перспективу і заважає правильній 
оцінці дійсності'' [5: 7]. Саме тому Зінаїда Тулуб у ''Людоловах'' на перший план виводить боротьбу 
людей праці з людоловами, тобто з тими, хто використовує цю працю, яка у творі розкривається через 
соціальне протистояння в суспільстві, що видозмінює життя цілих суспільних прошарків, впливає на долі 
окремих людей, визначає їхній характер і поведінку. Таким чином, соціально-політична домінанта стає 
визначальною в романній структурі твору. Лейтмотиви класового протистояння стають центральними в 
зображенні ремісничого середовища середньовічних Львова, Києва, Кафи, Стамбула, хуторів козацької 
старшини й володінь польських магнатів на українських землях, козацького товариства Запорізької Січі. 
При цьому визискувачі й визискувані, бідність і багатство, свобода й рабство, чесність і непорядність, 
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людяність і насильство, духовність і ницість, добро й зло утворюють конфлікти-опозиції, що стають 
рушійними для розвитку романної дії.  

Отже, маємо всі підстави говорити про те, що ''Людолови'' мають яскраво виражені ознаки історико-
соціального роману як різновиду історичного, у якому на перший план виходить не доля окремої 
особистості, а суспільності. 

Зінаїда Тулуб намагається охопити широкі пласти з життя народу: соціально-економічні, політичні, 
побутові, психологічні, роблячи спробу об’єднати їх у єдине художнє ціле. З одного боку відтворено 
експансію польських панів на українські землі, яка супроводжується закріпаченням, водночас ця 
експансія розвивається в різних площинах: соціальній, економічній, релігійній, національній. Тому 
навряд чи можна говорити лише суто про класовий характер конфлікту в романі, як того вимагали від 
письменниці більшовицькі критики. Ідеться швидше про суму конфліктів і розв’язання кожного з них 
вимагає окремої сюжетної лінії. 

Зінаїда Тулуб миттєво переміщує романну дію з палаців Варшави в майстерні київських і львівських 
ремісників, за стіни Лаври й далі на Січ, до Кафи, і навіть у далеку Московщину, охоплюючи таким 
чином міжнародний контекст буття українського народу. Поступово, крок за кроком вибудовується 
картина соціальних суперечностей, що мали місце не лише в українському суспільстві ХVІІ ст., а й були 
визначальними для загальноєвропейського історичного процесу. Розриваючи межі вузьконаціонального 
потрактування нашої минувшини, письменниця намагається дослідити першопричини тих чи інших 
подій, що стали визначальними для майбутнього українського народу. Причому вона, не відкидаючи 
особистісного фактору, робить широкі узагальнення, підходячи до розв’язання питання і з художнього, і 
з наукового боку. 

У ''Людоловах'' надзвичайно майстерно витворено топос міста, де розгортаються події, пов’язані з 
сюжетними лініями долі старого Омелька, взаємин Горпини та Нур’ялі, державницької діяльності 
П. Сагайдачного. Діяльність ремісничих цехів, розкриття суспільних та економічних законів їх існування 
– це нечасто розроблювана в українській історичній прозі тема. Події розгортаються у Львові, Києві, 
Кафі, Стамбулі, що різняться традицією, вірою, але скрізь визначальним є протистояння міської бідноти 
та багатіїв, що наживають свої статки непосильною працею інших. 

У Львові протистояння між ремісниками розгортається не лише на соціальному, а й на релігійному 
ґрунті, оскільки православним майстрам не дають можливості працювати. Старий Омелько – хлоп-втікач 
пана Бжеського, дістається до Львова, але дізнається, що його син Денис, швець-цеховик, помер під час 
епідемії холери, а його дружина бідує разом із донькою Орисею. Омелько сам добрий швець, але 
вступити до цеху практично неможливо, тому він вимушений працювати потай. Коли ж про це 
дізнається цехмістер, він вимагає від старого покинути шефську справу. За діда заступаються двоє 
православних майстрів Павло і Остап, єдиних, що збереглися у Львові. І все ж, врешті-решт, 
завершується розправою і над Омельком, і над його добродійниками. Вони разом із сім’ями вимушені 
податися до Києва. 

Але, попри теплу зустріч скривджених втікачів, у середовищі київських шевців теж немало 
суперечностей між багатими й бідними майстрами, їх підмайстрами та учнями. Протистояння між 
господарями-майстрами й підмайстрами розпочинається ніби випадково з юнацького вибрику, коли 
підбурені Савкою молоді підмайстри, змучені щоденною виснажливою працею, вибираються на Дніпро 
порибалити, а далі виникає думка податися на Січ. Але замість січової вольниці чекає на бунтарів 
жорстока розплата: усіх їх катовано канчуками, а Савку ще й кинуто до льоху. І все ж він через деякий 
час здійснює свою мрію і, спаливши клуню свого господаря Кузьменка, рушає на Січ. 

І все ж письменниця інколи відступається від лінії оповіді про протистояння багатіїв та ремісничої 
бідноти, коли вводить у твір розповідь про прийняття до київського шевського цеху покривджених 
львівських майстрів та діда Омелька. Щоб приймати нещасливців до свого цеху майстри ідуть всупереч 
статуту, не вимагаючи від них для себе учти та майстерштику і, таким чином, порушуючи існуючий 
статут, що, як зауважує автор, ''увійшов у плоть і кров кожного цехового, і відступити від нього було так 
само важко як від релігійного догмату'' [6: 1: 187]. Але верх бере робітнича солідарність і навіть багач 
Кузьменко вимушений скоритися рішенню цеховиків. Неабияку роль тут відіграє й участь 
П. Сагайдачного, котрий вносить замість Омелька Зименюка вступне до цехової скарбниці. Таким 
чином, сама письменниця виявляє певну непослідовність у зображенні цехової старшини, а особливо 
П. Сагайдачного як людолова. Ремісники Кафи ще більш безправні, ніж кияни (від них, як і від рабів, 
старшина приховує законне право трудитися 8 годин задля самого себе!). Письменниця детально описує 
закони мусульманських цехів, які на відміну від європейських, ґрунтуються не лише на економічних, а й 
на релігійних засадах: ''Мовчання, покора і слухняність – ось доля мусульманського ремісника. І за це – 
скромна їжа й бідний, але чистий одяг. А духовенству лев’яча частка його заробітку та безтурботне і сите 
життя за високу гідність улема'' [6: 1: 349].  

Соціальне звучання твору задане вже першими його абзацами, оскільки ''в силу свого розташування в 
тексті початковий абзац належить до особливих компонентів його структури – до сильних позицій тексту 
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– і реалізує найважливішу функцію введення системи координат у художню дійсність твору'' [7: 67]. 
Традиційний для історичного роману мотив дороги, яким розпочинаються ''Людолови'', 
переосмислюється письменницею таким чином, що подорож пана Бжеського і його пахолка Янека 
Свенціцького стає тією відправною точкою в романному часі, з якої розпочинається розповідь про 
закріпачення вільного українського люду й перетворення його в безправну власність польської шляхти – 
посполитих. Отже, хронотоп дороги, досить часто вживаний в історичному романі, містить у собі пряму 
вказівку на характер центрального конфлікту у творі, а саме – соціального. Але протагоністом і 
антагоністом у цьому конфлікті виступають не окремі особи, а велика кількість героїв, що належать до 
різних соціальних груп. 

Зінаїда Тулуб використовує широту показу розмаїття соціальних відносин в українському, 
польському, татарсько-турецькому суспільствах ХVІІ століття для створення ефекту панорамності. 
Особливо виразно проступає такий письменницький підхід у першому томі роману, що дало підстави 
Г. Ковальчуку віднести ''Людолови'' до ''панорамного роману''. Втім, цей жанровий різновид нині мало 
досліджений і не має чітких жанрових дефініцій. Зокрема, у літературознавчих словниках ми не 
зустрічаємо чіткого визначення для цього терміну. Калмицький літературознавець Н. Маджиев 
головними ознаками панорамного роману вважає можливість оповідача вільно переміщуватися в часі й 
просторі, наявність розгалужень сюжету, які відходять від основної теми роману, а також образу автора і 
його авторського коментаря, який дозволяє створити широку панораму життя народу [8: 46–54]. 

Деякі дослідники головною ознакою панорамного роману вважають широкий, але поверховий показ 
подій суспільного життя, який узагальнено розкриває сутність того чи іншого історичного часового 
відтинку. Головною вадою таких творів критики вважають відсутність глибокого й всебічного 
осмислення історичних явищ, намагання глибину психологічну замінити широтою охоплення 
різноманітних виявів життя, що становлять матеріал для розробки тієї чи іншої теми. Можна погодитися 
з тим, що Зінаїда Тулуб завдяки показу широкого контексту епохи, нагромадженню фактів класового 
протистояння між визискувачами і визискуваними, шляхтою і посполитими, кримськими мурзаками і 
біднотою, майстрами і підмайстрами, введенням багатьох персонажів і сюжетних ліній тощо справді 
досягає ефекту панорамності, який є важливим елементом твору, але не настільки, щоб визначати 
своєрідність жанру. У романі письменниця, поряд з широким географічним, просторовим діапазоном 
охоплення історичних та життєвих явищ, максимально деталізує, глибоко з’ясовує їхні причини, насичує 
достовірним матеріалом, тому як жанровий утвір ''Людолови'' набагато складніші, тож панорамність є 
лише однією з його ознак. 

Деякі сюжетні лінії, зокрема Насті Повчанської, ґрунтуються на пригоді, що виступає однією з 
важливих складових композиції твору. Стрижнем сюжетної лінії стали пригоди героїні починаючи з 
хутора Повчанських і до здобуття нею положення султани Отаманської держави, що дозволило Зінаїді 
Тулуб показати життя не лише українського, а й татарського, турецького народів, широкий міжнародний 
контекст України. На історичному, етнографічному, соціально-побутовому тлі авторка захоплююче 
відтворює мотиви пригодницького роману: викрадення з хутора Повчанських, важкий шлях у неволю, 
продаж на вагу золота, знову викрадення, інтриги, здобуття високого становища та ін. У розділах твору, 
присвяченим пригодам Насті Повчанської, змодельовано становлення й розвиток характеру героїні, 
вплив її долі на хід подій у романі, зокрема кафський похід П. Сагайдачного. Епізоди побудовані так, що 
доповнюють один одного, створюючи сюжетну цілісність. Важливу функцію при цьому відведено 
хронотопу дороги – дороги до владної, цілеспрямованої, впевненої в собі жінки. Подієвий ряд 
підкріплено мозаїкою подробиць, що розширюють географічний діапазон твору, дають можливість 
побачити ніби з середини життя Криму, Туреччини, насичене великою кількістю етнографічних, 
побутових подробиць, що іноді виявляються надмірними, сповільнюють сюжетний розвиток. Зримо 
перед читачем постає і кафський невільницький базар, і палаци беглер-бея, Назлі-Ханум, Османа ІІ; 
політичний, соціальний устрій Туреччини і її васала Криму; розкіш, злидні, інтриги, долі багатьох 
персонажів – все переплетено й у сумі своїй дає повну картину ''чужого'', ворожого світу, страшного й 
невідомого для українців, а при детальному розгляді – такого ж самого. Письменниця свідомо руйнує 
активно розроблюваний в українській історичній прозі (і не лише в ній!) топос рідної землі, як тихого 
раю, де серед безмежних нив і вишневих садків мешкають чесні трударі, існування яких постійно 
загрожене зовнішньою небезпекою чи зі сторони пихатої, легковажної, розпусної Польщі, чи віроломно-
підступної Московщини, чи, головним чином, зі сторони Криму та Туреччини, які є абсолютизованим 
образом пекельного страждання й поневолення для всього українства, за висловом С. Андрусів – 
''демонічна земля, антисвіт'' [9: 147]. 

Цей ''антисвіт'' у романі Зінаїди Тулуб виписаний детально, до найтонших подробиць, а тому втрачає 
свою узагальненість, стає близьким і реальним. Можливість вижити в ньому й навіть здобути волю 
цілком реальна. З уст Олени дізнаємось, що ''татари люди згодливі.<…> Навіть закон у них є, що, 
проживши сім років у неволі, кожен бранець може викупитися на волю, і хазяї повинні пускати бранця 
на заробітки, щоб назбирати грошей. У них по закону вісім годин на добу – спати, вісім на хазяїна 
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працювати, а вісім – на себе, роби, що бажаєш'' [6: 1: 309]. Щоправда, сама ж Олена додає, що про той 
татарський закон мало хто з невільників знає, оскільки це невигідно для рабовласників. Отже, татарська 
неволя дає шанс на спасіння навіть найбільш упослідженим галерникам, а тому, як слідує з тексту, не є 
вже аж таким доконечним втіленням пекла. Тому в романі ''Людолови'' протиставлення рідної землі й 
чужини втрачає свою гостроту. Навпаки, письменниця намагається витворити загальну для всіх народів 
''територію соціального лиха'', де сірома страждає під непосильним тягарем панського примусу. 

Більше того, українські степи змальовані як місце непевне, таке, де постійно чекає небезпека: чи то 
опинитися в польському кріпацтві, чи в татарському полоні. І ніякий закон не захищає українство від 
панської сваволі. 

Важливу роль у хронотопі сюжетної лінії Насті авторка надає часові. За сім років змінюються 
обставини й умови життя героїні, її психологія, погляди, поведінка: з веселої, життєрадісної, 
безпосередньої дівчини, для якої понад усе було кохання до П. Сагайдачного, Настя перетворюється на 
владну султану Стамбула, Гюль Хурем, цинічну інтриганку з пустим серцем, що забезпечує собі владу 
ціною багатьох смертей. 

У Зінаїди Тулуб пригода – це шлях героїв у світ, їх утвердження на життєвій ниві, шукання свого 
місця в житті. Причому, зображуючи пригоди на шляху своїх персонажів, письменниця не вдається до 
чогось незвичайного, неймовірного, гіперболізованого, надуманого. Вони правдиві, типові, логічно 
вмотивовані життям, історичним часом, суспільною атмосферою, зображеною в романі й характерні 
більше для реалістичного роману, ніж для пригодницького. Справедливо з цього приводу зазначає 
М. Гнатюк: ''шлях українки-султанки для Насті не був простим, одновимірним. Ні гордість, ані 
нескореність не покидають її навіть у найтяжчу хвилину. Віра в те, що Конашевич зможе звільнити її, 
підтримує, не дає змоги скоритися. Але обставини сильніші, й тут письменниця лишається вірною своїй 
реалістичній настанові. Відкинувши ідеалізацію, вигідні в такій ситуації мелодраматичні ноти, вона 
показує долю жінки, яка утверджує себе навіть за неймовірних обставин. Цей потужний внутрішній 
струмінь характерний майже для всіх жіночих образів Зінаїди Тулуб<…>'' [10: 36]. 

Жанрова природа роману ''Людолови'' збагачується показом героїв не лише в суспільних взаєминах і 
побуті, а й наодинці з собою, зі своїми проблемами й переживаннями. Особливо це стосується сюжетних 
ліній П. Сагайдачного, Н. Повчанської, Горпини, Горленка та ін., насичених монологами, душевними 
перепитіями, роздумами, які повніше розкривають характери героїв, їхній потаємний внутрішній світ 
через глибини психологічної мотивації вчинку, еволюцію почуття, настрою. 

Козацький старшина Голенко, усвідомлюючи, що католицька віра дасть більше простору для 
підвищення добробуту його родини, вирішує зректися ''схизми'', але такий крок він робить через важкий 
внутрішній конфлікт. Письменниця психологічно глибоко мотивує такий вчинок, використовуючи 
прийом внутрішнього монологу героя, авторського психологічного коментаря, психологічного тиску з 
боку патера Юстовського, при цьому наголошуючи, що не питання віри важливе для Горленка, а 
здобуття життєвих благ: ''Що робити? Не дорога йому з козаками, якщо король відбере в старшини 
права. Нема в Польщі життя нешляхтичеві. А в Горленка – діти. Невже загинуть вони і розвіються мрії 
вивести їх у люди, зробити вельможними і багатими?! <...>Власне кажучи, яка різниця між унією і 
православністю? Одна віра, одна служба божа. Тільки замість патріарха – папа римський. Та проте це 
байдуже. Ні того, ні того він ніколи не бачив у вічі, і ніщо не зміниться в його думках, звичках і 
поглядах. Але тоді сина його приймуть до колегіуму <...>, а його батька ніхто не вижене з соймику...'' 
[6: 1: 36–37]. Зінаїда Тулуб малює образ типового ''перевертня'', але Горленко не зазнає щастя на 
вибраному ним шляху, він гине морально, цим письменниця утверджує одну з головних ідей твору – 
втративши своє коріння, людина стає спустошеною, опиняється між двома світами, і не прийнята ні 
одним із них, зазнає остаточної катастрофи, або й смерті. 

Але не відразу до себе викликає полковник Горленко, а скоріше співчуття. Показуючи його вагання, 
страждання, глибокий психологічний конфлікт, письменниця малює трагічну постать, мотивуючи його 
вчинок житейськими й суспільними обставинами. Горда, смілива людина, турботливий батько й 
господар, він прагнув кращої долі, але в підневільній країні йому немає шляху, тому змушений зректися 
свого, рідного, щоб мати майбутнє для своїх дітей. Горленко стає жертвою підневільного становища 
українського народу. 

Проблема вибору є однією з центральних у творі. Своїх героїв Зінаїда Тулуб ставить у важкі життєві 
обставини, у яких їм належить обрати самостійно свій шлях. Цей вибір супроводжується глибоким 
внутрішнім конфліктом між ''своїм'' і ''чужим'', психологічною мотивацією, роздумами, які визначають 
сутність людини, її моральність, що дає підстави виділити нам у ''Людоловах'' ознаки історико-
психологічного роману. 

Висновки. Таким чином, роман ''Людолови'' поєднує в собі немало структурних ознак, які 
визначають його типологію як жанрового утворення. Майстерність письменниці в жанровому та 
змістовому планах виявилась в умінні поєднати в історичному романі елементи інших жанрових 
різновидів: історико-соціального, панорамного, історико-пригодницького, почасти історико-
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психологічного, що дало можливість глибоко й зримо відтворити епоху гетьмана П. Конашевича-
Сагайдачного, насичену складнощами, суперечностями, відобразити долю народу в переломний 
історичний час. 

Письменниця створює поліфонічний роман, у якому переважають вигадка та домисел, але 
надзвичайно важливе місце посідає історична фактографія, дослідницька робота письменниці, завдяки 
чому роман носить насамперед інформаційне, пізнавальне та виховне значення, позбавлений хиб 
дилетанста в плані достовірності художнього освоєння минулого, чим часто грішили українські 
письменники ХІХ століття. Зінаїда Тулуб зуміла історичні відомості перетворити в мистецькі картини, 
науку поєднати з поезією, дані історії доповнити, поглибити за допомогою авторської фантазії. 
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Ковригина Л. М. Жанровые особенности романа ''Людоловы'' Зинаиды Тулуб. 

В статье исследуется жанровая природа романа Зинаиды Тулуб ''Людоловы'', его структурные 
признаки, которые определяют типологию произведения как жанрового образования. Внимание автора 

сосредоточено на жанровом и содержательном планах ''Людоловов'', который сочетает в 
историческом романе элементы других жанровых разновидностей: историко-социального, 
панорамного, историко-приключенческого, отчасти историко-психологического, что дало 

возможность Зинаиде Тулуб глубоко и зримо отразить судьбу украинского народа в переломное 
историческое время. 

Ключевые слова: исторический роман, типология жанра, жанровая разновидность. 

Kovrigina L. M. Genre Features of the Novel ''Ludolovy'' of Zinaida Tulub. 

In spite of some literary research of creative work of Zinayida Tulub, which mostly is vulgar sociological and 
outdated, there is an objective need of the professional study of the genre features of her works, because it will 

help to understand the uniqueness of historical novels of the writer in the context of Ukrainian historical novel of 
30- years of the XX century. Material research is the historical novel of Ukrainian Soviet writer Zinaida Tulub, 
in particular her novel "Lyudolovy", definition of its genre plane. There are scientific research methods used in 

article: textual, comparative and functional. In the article the author draws attention on multidimensional nature 
of novel, which is dominated by fib, but extremely important element is historical factual account, research of 
writer, so the novel has a primarily informational, cognitive and educational value. Zinaida Tulub managed 

historical information converted to art paintings, combine science with poetry, complement and deepen history 
data with the help of the author's imagination. Based on the study of the genre features of the historical novel of 

Zinaida Tulub the author of article has made conclusion: the novel "Lyudolovy" combines many structural 
features that define its typology as genre education. The skill of the writer in the genre and semantic plans 
appeared in the ability to combine the historical novel genre elements of other varieties: the historical and 

social, panoramic, historical adventure, partly historical and psychological, which enabled deeply and vividly 
recreate the era P. Konashevycha Sagaidachnogo, saturated difficulties, contradictions reflect the fate of nations 

in crucial historical time. 

Key words: historical novel genre typology, genre variety. 
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УНІВЕРСАЛЬНІ КОНЦЕПТИ МОРАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

В статті розглянуто універсальні концепти "моральності" та їх репрезентацію в англійській 
лінгвокультурі. Автор систематизує поняття концепту "моральність"та виділяє основні лексичні 

одиниці, за допомогою яких зазначений концепт представлено в мові. Моральні концепти 
досліджуються як універсальні загальнолюдські цінності.Охарактеризовано зв'язок мови та культури як 
результату формування поглядів, традицій та уявлень англійців. Автором проаналізовано особливості 
розуміння моральних вчинків в уявленні англійців на основі аналізу концепту ''моральність'' та засобів 

його вербалізації в художніх текстах. Розглянуто асоціативні компоненти складових понять в 
структурі концепту "моральність" та визначено підґрунтя для віднесення виділених понять до 

морально-етичних. 

Ключові слова: концепт, моральність, лінгвокультура, вербалізація, художній текст. 

Постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або 
практичними задачами. В сучасній лінгвістиці зростає увага до вивчення мовних явищ на основі 
антропоцентризму. Людина та її внутрішній світ стають предметом інтересу не тільки психології, філософії 
та інших наук, а й лінгвокультури. Культурний світ людини формується під впливом соціуму, традицій, 
уявлень та переконань, які переважають в межах етносу. Відповідно, індивід є носієм певного культурного 
досвіду, який об’єктивований в його мові за допомогою концептів. Особливий інтерес становить 
дослідження моральних концептів, оскільки ці концепти є універсальними, тому що в них втілено 
загальнолюдські цінності. Складність дослідження морально-етичної поведінки людини зумовлена тим, що 
така поведінка регулюється, з одного боку, соціумом, а з іншого, внутрішніми переконаннями людини.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідження концепту "Моральність" в лінгвістиці 
представлені аналізом семантики концепту та засобів його вербалізації в мові: Н. Корольова досліджує 
концепт "Мораль" як систему вербальних і невербальних знаків, аналізуючи поняття "моралі" і 
"моральності" [1], М. Степанюк аналізує мовностилістичні засоби моделювання смислових полів 
емоційного концепту "Злість" [2], О. Д. Шмельов досліджує стилістичні засоби вербалізації моральних 
концептів та їх семантику в різних стилях [3] та ін. 

Ряд розробок присвячені дослідженню лінгвокультурних особливостей розуміння 
концепту"Моральність": О. В. Верхулевська досліджує моральні концепти як лінгвокультурне явище, 
обравши в якості матеріалу дослідження фразеологічні одиниці слов’янських мов [4]; О. В. Фролова 
досліджує національно-культурну специфіку вербалізації концептів "добро / зло", які представляють 
концепт "Моральність" в порівняльному співставленні розуміння "добра" і "зла" в англійській та німецькій 
мові і культурі [5]; М. Янушевич досліджує особливості відображення концептосфери "мораль" у 
фразеологічній системі, як складу релігійно-світоглядного бачення [6] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. 
Незважаючи на численні дослідження концепту "Моральність", які сьогодні існують в лінгвістиці, 
актуальним залишається питання про способи його представлення в тексті та розуміння концепту крізь 
призму лінгвокультури. Дослідження ускладнюється тим, що науковці не виділяють єдиної структури 
концепту "моральність" та тим, що мораль відноситься до філософської, психологічної, культурної та 
інших подібних категорій, тому її складно інтерпретувати однобічно.  

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження особливостей вербалізації концепту 
"моральність"в англійській лінгвокультурі. В цілях дослідження необхідно проаналізувати специфіку 
розуміння моральних вчинків представниками англійської лінгвокультури. Це дозволить зрозуміти, які 
вчинки англійці цінять як моральні, тобто вчинки, які схвалюються суспільством та характеризують 
індивіда як високодуховну людину.  

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Моральні концепти посідають важливе місце в системі уявлень людини про оточуючий світ. 
Незважаючи на те, що розуміння "моральності"може варіюватися в умовах певної мовної спільноти та її 
культури, моральність є загальнолюдською цінністю, що зумовлює її розуміння як унікального 
соціокультурного явища. Поняття ''концепту'' в лінгвістиці зводиться до того, що концепт – це мовно-
культурне утворення, в якому відображено уявлення про навколишній світ, марковані когнітивним та 
культурним досвідом індивіда (Д. С. Лихачов, В. А. Маслова, В. І. Карасик, Ю. С. Степанов та ін.). В 
сучасній лінгвістиці прийнято вважати, що концепт має трикомпонентну структуру. Перший компонент – 
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це поняттєва сфера; другий – образна сфера; третій – національно-культурний компонент, тобто конотації, 
позитивна або негативна оцінка, які закріплені в семантиці поняття. 

Для визначення поняття концепту "моральність", розглянемо, як його інтерпретують у словниках: 
- ''beliefs about what is right behavior and what is wrong behavior; the degree to which something is right 

and good'' [7]. 
-  ''1. conformity to the rules of right conduct; moral or virtuous conduct; 2. moral quality or character; 

3. virtue in sexual matters; chastity; 4. a doctrine or system of morals; 5. moral instruction; a moral lesson, precept, 
discourse, or utterance'' [8]. 

- ''1. the quality of being moral; 2. conformity, or degree of conformity, to conventional standards of moral 
conduct; 3. (Philosophy) a system of moral principles; 4. (Education) an instruction or lesson in morals'' [9]. 

Взявши за основу наведені дефініції поняття "моральність", концепт "моральність" можна 
інтерпретувати як поняття, що репрезентує такі якості як "добро", "дотримання правил", "гідність". 
Спираючись на виділені складові концепту "моральність", розглянемо як вони інтерпретуються в 
англійській лінгвокультурі. Першочерговим значенням в семантиці концепту "моральність" наділене 
поняття "добро". Добро можна розглядати як вищий духовний прояв людини, оскільки добро передбачає 
наявність уміння протистояти злу, а це означає, що людина володіє такими якостями як чесніcть, 
справедливість, щирість та ін. Сутність вчинення добра у тому, що воно здійснюється без примусу, 
відповідно добро – це свідомий крок людини по відношенню до інших. Якщо людина чинить добро, вона 
не чекає нагороди, тобто можна говорити про безкорисливість здійснення добра. Наприклад: He was an ex-
con from a family of criminals, and he’d killed a good man [10: 19]. З цього прикладу бачимо, що good man 
(добра / хороша людина) протиставляється criminals (злочинцям). Вчинення злочину є аморальним вчинком, 
оскільки злочинець здійснює протиправні дії проти іншої особи. Будь-який злочин, насильство, крадіжка, 
напад та інше передбачає приниження іншої людини. Крім цього, жертва злочину відчуває психологічний 
надлам, стрес, а тому злочин завжди має негативні наслідки для постраждалої людини. Відповідно, 
злочинність в суспільстві розглядається як порушення норм моралі. Якщо взяти до уваги, що злочинність 
засуджується в будь-якому суспільстві, оскільки є протизаконною дією, яка порушує права інших, можна 
зрозуміти, що good man (добра / хороша людина) – це людина, яка, навпаки, дотримується правил 
поведінки та не порушує закон. Отже, в англійській лінгвокультурі виділяємо наступну складову концепту 
''моральність'' – дотримання норм поведінки і закону. 

Інша складова концепту "моральність", яка розкривається через поняття "goodness / добро", це наявність 
в людини певних якостей, наприклад: She’s got a lot of goodness inside her, that one. Lots of love, lotsof 
patience,smart as a whip, and she’s just about the prettiest thing that ever walked the streets ofthis town, that’s for 
sure [10: 86]. З цього прикладу бачимо, що до якостей, які характеризують "моральність"людини належать 
наступні love (любов), patience (терплячість), smart (розумність). Вміння любити, бути терплячим і 
розумним – це якості, які мають позитивну оцінку серед людей, оскільки є показником щирості, мудрості, 
чесності. Любов, наприклад, – це здатність піклуватися про іншу людину, пробачати їй помилки, 
підтримувати у важку хвилину. Це якість, яка не передбачає користі або власної вигоди. Терплячість та 
розумність можна охарактеризувати як властивості людини, пов’язані з контролем над своїми емоціями, що 
теж позитивно оцінюється представниками англійської лінгвокультури. Добро розглядається як прояв 
моральності, оскільки добро – це вчинення блага для інших. Ця здатність людини високо цінується в 
суспільстві, однак вона не є суспільним феноменом. Добро можна розглядати лише як індивідуальну 
людську категорію, оскільки добро здійснюється лише за власним бажанням людини, тобто без примусу. 
Добро завжди асоціюється з такими якостями як взаємодопомога, милосердя, щирість, співчуття та ін. 

Наступною характерною складовою концепту "моральність"є "дотримання правил", наприклад: There 
were nonnegotiable codes of conduct, especially regarding family. Amanda had always known the rules; she’d 
always known what her mom believed. Her mother stressed responsibility, she believed in consequences, and she 
had little tolerance for whining [10: 44]. По-перше, з прикладу видно, що ''дотримання правил'' як прояв 
морально-етичної поведінки не підлягає сумнівам або оскарженню nonnegotiable codes of conduct. Це 
свідчить про те, що англійці вважають прийнятним наявність правил поведінки, яким повинні 
підпорядковуватись усі. Дотримання правил – це дотримання порядку. Порядок може встановлюватись в 
суспільстві та індивідуально, наприклад, у колі родини. Так чи інакше, порядок завжди передбачає 
впорядкованість, чітку схему поведінки. Відповідно, якщо хто-небудь порушує порядок, він ламає цю 
схему, а тому його вчинки засуджуються. Вони викликають непорозуміння, неприйняття, і можуть вносити 
хаос, якщо порядок існує тривалий час. Ці правила регулюють спілкування між ними. Далі бачимо, що 
дотримання правил поведінки зумовлене усвідомленням своєї відповідальності за вчинки (Her mother 
stressed responsibility) та розуміння, що вчинки ведуть до наслідків (she believed in consequences). Якщо 
людина розуміє тягар відповідальності за свої вчинки, можна зробити висновок, що вона усвідомлено 
приймає правила поведінки, продиктовані суспільством. Отже, усвідомленість – це один з проявів 
моральності, наприклад:You made the decision, not I, and every decision has consequences. You need to learn 
to take responsibility for the choices you make [10: 66]. Усвідомленість – важлива складова моральності. Вона 
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асоціюється з розумінням своєї відповідальності за будь-які вчинки. Усвідомлений вибір як прояв 
моральності передбачає прийняття на себе зобов’язання. Слід зауважити, що на відміну від поняття 
"добра", яке здійснюється виключно без примусу, дотримання правил та усвідомленість їх дотримання 
можуть бути нав’язані суспільством. В цьому випадку, людина дотримується правил, оскільки розуміє, що 
їх порушення викличе осуд. 

Якщо людина дотримується правил та проявляє такі якості як розумність, терплячість та інше, її 
поведінку можна інтерпретувати як гідну, наприклад: It was a life of dignity and honor, not without sorrows 
yet fulfilling in a way that few experiences ever were [10: 86]. Гідність асоціюється в англійців з честю. З 
прикладу бачимо, що гідність і честь – це морально-етичні якості, які характеризують здатність людини 
"зберігати обличчя" навіть у години труднощів та печалі. Гідність людини – це внутрішня категорія. Це 
особливий стан благородства, порядності, доброзичливості, який не дає особі вчиняти зло. Зазначимо, щоб 
бути гідною людиною, необхідно вміти долати свої слабкості, протистояти спокусам, боротися зі злими 
думками та негативними емоціями. Відповідно, гідність тісно пов’язана з силою волі. Гідною може бути 
лише високодуховна та високоморальна людина. 

Наявність в людини честі та гідності апріорі передбачає таку рису характеру як "чесність", наприклад: 
Even in those instances where he became truly angry, he couldn’t help admiring her honesty, an honesty rooted in 
the fact that she cared more about him than anyone else in his life [10: 8]. Нечесна людина не може бути гідною, 
оскільки нечесність породжує спроби обманути, образити або іншим чином поставитися до співбесідника 
неетичним чином. Як бачимо з прикладу, англійці захоплюються чесністю he couldn’t help admiring her 
honesty. Чесність в англійців пов’язана з любов’ю, піклуванням про іншого. Зокрема, в прикладі бачимо, 
що чесніть "укорінена в здатності" піклуватися про іншу особу. Важливою характеристикою чесності як 
прояву моральності є надійність людини. Чесна людина завжди тримає дане слово, а це, вважається, 
позитивною рисою. Крім цього, чесність передбачає переконаність особи у правдивості своїх слів, а тому 
можна говорити про те, що ця якість базується на принциповості, вірності своїм ідеям або поглядам. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, 
можемо зробити висновок про те, що концепт ''моральність'' належить до загальнолюдських концептів. 
Аналіз показує, що концепт "моральність" охоплює поняття, які відображають ціннісні уявлення англійців 
про те, що є моральним та етичним в суспільстві. В процесі аналізу засобів вербалізації концепту 
"моральність" в мові нами виявлені наступні лексичні одиниці, які представляють концепт – good, goodness, 
responsibility, code of conduct, love, patience та ін. Результати дослідження свідчать, що "моральність" в 
англійській лінгвокультурі асоціюється з такими поняттями як – дотримання норм поведінки і закону, 
любов, терплячість, розумність, усвідомленість, гідність, чесність. Асоціативними компонентами 
визначених якостей є наступні: надійність, сила волі, порядність, благородство, доброзичливість та ін. 
Дослідження показує, що наявність морально-етичних якостей у людини підвищує повагу до неї в 
суспільстві. Аналіз показує, що поняття "моральності" характеризується соціальним та індивідуальним 
характером. Так, дотримання правил поведінки – це соціальний прояв моральності, в той час як гідність, 
чесність – це радше суто індивідуальна категорія, а така якість як добро належить до обох визначених 
категорій. 

Інтерес для подальшого дослідження представляє порівняльний аналіз концептів "моральність" та 
"аморальність" як лiнгвокультурного явища. 
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Коломийчук А. С. Универсальные концепты моральности в английской лингвокультуре. 

В статье рассмотрены универсальные концепты "моральности" и их репрезентация в английской 
лингвокультуре. Автор систематизирует понятие концепта "моральность" и выделяет основные 
лексические единицы, посредством которых отмеченный концепт представлен в языке. Моральные 

концепты исследуются как универсальные общечеловеческие ценности. Охарактеризована связь языка и 
культуры как результата формирования взглядов, традиций и представлений англичан. Автором 

проанализированы особенности понимания моральных поступков в представлении англичан на основе 
анализа концепта "моральность" и средств его вербализации в художественных текстах. Рассмотрены 
ассоциативные компоненты составных понятий в структуре концепта "моральность" и определены 

основы для отнесения выделенных понятий к морально-этическим. 

Ключевые слова: концепт, моральность, лингвокультура, вербализация, художественный текст. 

Кolomiichuk O. S. Universal Concepts of Morality in the English Linguoculture. 

In the article the universal concepts ''morality'' and their representation in the English linguoculture have been 
considered. Based on the definitions of the lexicographic sources, the author separated the main concepts, which 

form the concept "morality". The moral concepts have been investigated as the universal generally accepted 
human values. The connection of the language and culture as a result of the formation of the views, traditions 
and beliefs of the English people has been characterized. In the course of analysis the author separated the 

elements the concept "morality", such as good, goodness, responsibility, code of conduct, love, patience etc. It 
has been established that in the English linguoculture, "morality" is associated with such behaviour and traits as 
compliance to the norms of behaviour and law, love, patience, awareness, dignity and honesty. The associative 

components of the specified moral qualities included reliability, will, dignity, decency, benevolence. The 
research shows that if a person has moral-ethical qualities, he or she is respected in the society. The analysis 

evidences that the concept "morality" is characterized by the social and individual character. Thus, compliance 
to the rules is the social manifestation of morality, while decency, dignity, honesty are rather individual 

categories, and such quality as good belongs to both specified categories. 

Key words: concept, morality, linguoculture, verbalization, literary text. 
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"ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ" VS "ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ": 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

У статті розглянуто існуючі підходи науковців-гуманітаріїв до поняття ідентифікації та 
ідентичності особистості, проведено паралелі між ними та окреслено дистинктивні характеристики 

кожного із понять. Проаналізовано поняття ідентитету та дискурсивної спільноти. 
Охарактеризовано поняття соціальної та особистісної ідентичностей, представлено види і форми 
ідентифікації. Значну увагу приділено розгляду поняття гендерної та професійної ідентичності. 

Ключові слова: ідентичність, ідентифікація, ідентитет, дискурсивна спільнота, професійна 
ідентичність, гендерна ідентичність. 

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників-гуманітаріїв (М Шульга, 
П. Гнатенко, В. Павленко, С. Макеєва, Е. Еріксон, З. Фрейд) засвідчує, що у роботах присвячених 
вивченню поняття ідентифікації, його досить часто ототожнюють із поняттям "ідентичність". Крім того, 
у науковій літературі немає чіткого розрізнення цих понять, а також відсутній систематизований огляд їх 
дистинктивних ознак. Актуальність теми зумовлена тим, що складність і багаторівневість явища 
ідентифікації зумовлюють існування різних його визначень, в яких акцентується увага на його певних 
аспектах, особливостях, властивостях тощо. Крім того, виникає необхідність розмежувати поняття 
"ідентифікації" та "ідентичності". Метою статті є окреслення розуміння поняття "ідентифікації" та 
"ідентичності", а також співвідношення між ними з позицій залучення даних гуманітарних дисциплін, 
представлення різних видів ідентичності у соціальних науках та характеристика понять "професійна 
ідентичність" та "гендерна ідентичність". 

Вперше термін "ідентичність" був введений американським соціологом Е. Еріксоном (1968) [1]. Він 
розмежовував поняття "ідентифікація" та "ідентичність". Дослідник розглядав розвиток ідентичності як 
синтез ідентифікації, що виникає у процесі соціалізації індивіда – спочатку з окремими особами, а згодом 
– з малими й великими спільнотами. У своїх дослідженнях основну увагу учений приділяв проблемам 
формування ідентичності людини як такої, яку він вбачав у розвитку, як універсальну, передусім 
адаптаційну структуру, як певний "процес організації життєвого досвіду в індивідуальне Я" [1: 219]. У 
розумінні Е. Еріксона ідентичність постає як процес, що відбувається в руслі не лише індивідуальної, але 
й суспільної культури, встановлюючи синтез двох ідентичностей – соціальної і особистісної, як 
інтеграція переживань людиною своєї тотожності з визначеними соціальними групами. Отож, за 
Е. Еркінсоном, ідентифікація – це процес, що ґрунтується на основі емоційно-когнітивних зв’язків із 
значущим іншим, групою, образом та включення і прийняття норм, правил і цінностей значущих інших у 
власний внутрішній світ; в той час, як ідентичність – динамічне утворення, почуття власної істинності, 
повноцінності та усвідомлення особистістю причетності до світу інших [1: 220]. 

Ідентичність виступає результатом ідентифікації та складається із внутрішньої самодетермінації 
особистості, самовизначення нею своєї співпричетності до тієї чи іншої соціальної групи на основі 
рефлексії, самопізнання, вибору свого "Я" та зовнішньої соціальної детермінації індивіда, яка 
відбувається як наслідок визнання чи невизнання його різними спільнотами та окремим людьми як 
"свого" чи "чужого", або взагалі наділення індивіда тією чи іншою соціальною роллю, соціальним 
статусом. Тому ідентичність як приналежність особистості до тієї чи іншої спільноти формує у неї стійкі 
риси, що повторюються, типові для даної групи спільноти [2: 39]. 

Відтак, поняття процесу ідентифікації дозволяє поєднувати соціоцентризм із антропоцентризмом, 
котрі мають свої особливості. Роз’яснюючи специфіку і різницю цих двох підходів, М. О. Шульга 
відзначає що: "Якщо при спільнісному підході комунікаційні проблеми проявляються у соціально-
психологічній опозиції "ми-вони", то при особистісно-типологічному підході – в опозиції "я-інші". Коли 
у центр уваги ставиться спільнота, тоді ідентифікація розглядається як процес включення окремих людей 
у цю спільноту, залучення, зарахування до неї індивідів, набуття ними якостей, необхідних для 
функціонування як елементів певних соціальних структур: класів, націй, тощо. Але ідентифікація може 
розглядатися і через особистість: як одна і та сама особистість може одночасно бути представником 
багатьох ідентичностей (сім’ї, навчального і трудового колективу, класу, тощо), зберігаючи при цьому 
певну індивідуальну автономність [3: 9]. 

У рамках такого підходу виникло поняття ідентитету, під яким розуміється визначення індивідом 
себе через віднесення до різних спільнот. Услід за М. О. Шульгою, система ідентитетів особистості не є 
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жорсткою та раз і на завжди даною чи встановленою. Пріоритет, роль провідного ідентитету змінюється. 
Ці зміни відбуваються під впливом соціальних, політичних, моральних, ідеологічних, культурних, 
освітніх тощо чинників. Ці детермінанти можуть бути зовнішніми, внутрішніми, об’єктивними і 
суб’єктивними [3: 104-105]. 

Таким чином, ідентифікація є встановленням відповідності свого "Я" (чи самості відповідного 
індивіда) певному образу (соціальному статусу). Ця стихійно-життєва чи дослідницька процедура 
включає в себе, з одного боку, процес ототожнення індивіда з групою, володіючи стійкими соціальними 
ознаками. А з іншого боку, це процес розпізнавання, тобто пошуку серед схожих таких ознак, що 
відповідають даному індивіду, ототожнення його з тією групою, яка володіє цими ознаками, серед яких 
можна виділити такі: 1) біологічні ознаки ідентичності (вікові, гендерні); 2) психічні ознаки 
(самоідентифікація тощо); 3) соціокультурні ідеали (моральні норми і цінності, уявлення про зразки 
поведінки, типові для даної групи, очікування щодо поведінки у суспільстві представників певної 
соціальної групи) [2: 44]. 

Міркуючи над видами і формами ідентифікації, Г. Дьяконов [4: 160] зазначає, що ідентифікація 
індивіда з іншою людиною чи групою може виступати у вигляді ціннісної, нормативної або рольової 
ідентифікації та в суб’єктному відношенні мати такі форми: інтерідентифікація, гетероідентифікація, 
соціоідентифікація та самоідентифікація. Автор відзначає, що ціннісна ідентифікація обумовлюється 
єдністю ціннісних орієнтацій суб’єкта і об’єкта ідентифікації, нормативна – реалізується через прийняття 
індивідом норм групи, рольова – полягає в освоєнні певної соціальної функції та злитті з нею.  

Що стосується поняття ідентифікації з точки зору філософії, відзначимо, що воно привертало увагу 
дослідників протягом всієї історії філософії. Детальний аналіз понять "ідентичність" та "ідентифікація" 
здійснено у працях П. І. Ігнатенко та В. Н. Павленка (1999). Як зазначають дослідники, в усіх моделях і 
концепціях більш-менш простежується ідея про те, що люди ідентифікують себе з різними соціальними 
групами і в кожний даний момент усі ці ідентифікації співіснують, утворюючи певну цілісну систему. 
Науковці подають такі варіанти розуміння поняття ідентифікації:1) як одного з механізмів 
міжособистісного сприйняття поряд із рефлексією та стереотипізацією. За Дж. Тернером, ідентифікація – 
це засіб розуміння іншої людини через усвідомлене ототожнення її з характеристиками самого суб’єкта 
[5]. Іншими словами, це психічний механізм постановки суб’єктом на місце іншого, який дозволяє 
моделювати змістовне поле партнера у спілкуванні, забезпечує процес взаєморозуміння і викликає 
відповідну поведінку; 

2) як до центрального елемента самосвідомості, з фіксацією свого становища в системі суспільних 
зв’язків (розуміючи під ідентифікацією самоідентифікацію) [6] і наголосом на суб’єктивному відчутті 
власної належності до різних соціальних спільнот, а також уведенням у свій внутрішній світ власних 
цінностей та норм і тих, що існують у середовищі, на яке зорієнтований суб’єкт; 3) ідентифікація в 
статометричній концепції А. В. Петровського як показник розвитку групи. Функціонування даного 
феномена виражається у ставленні до інших членів групи як до самого себе [7]. 

З позиції соціології, визначаючи рівень та характер ідентифікації, слід зважати на такі показники: 
самокатегоризацію досліджуваних (відненесеність до певної групи); ставлення до своєї групи та 
самоставлення у зв’язку з власною належністю до зазначеної групи; активність досліджуваного як члена 
даної групи (взаємодія з іншими членами групи, діяльність спрямована на підтримку групових 
цінностей, норм тощо). Теорія соціальної ідентичності, була розроблена Г. Тежфелом та Дж. Тернером 
[5; 8] та включає в себе дві підсистеми: особистісну ідентичність і соціальну ідентичність. Особистісна 
ідентичність – це єдність і спадковість життєдіяльності, цілей, мотивів, настанов, ціннісних орієнтацій і 
самосвідомості особистості. Соціальна ідентичність означає єдність і спадковість певної системи 
соціальних характеристик (норм, ролей, статусів), що дозволяють диференціювати індивідів за їх 
суспільним станом і груповою належністю. Вона містить уявлення людини про своє особисте місце у 
світі, усвідомлення нею приналежності до певної соціальної групи, категорії. Г. Теджфел визначав 
соціальну ідентичність як ту частину ідентичності індивіда, яка виникає через усвідомлення свого 
членства в соціальній групі разом із ціннісним та емоційним значенням. Тобто соціальна ідентичність, 
що складається із окремих ідентифікацій і визначається приналежністю людини до різних соціальних 
категорій: раси, національності, класу, статі і т.д. Зміна ідентичності також зумовлена змінами в 
соціальному оточенні індивіда. В той час, як встановлення і підтримка балансу особистісної і соціальної 
ідентичностей відбувається за допомогою техніки мовної взаємодії, у якій людина утверджує свою 
ідентичність, прагнучи відповідати як нормативним очікуванням інших, так і проявам власної 
неповторності [8: 112]. 

А. Мікляєва (2008) також розглядає співвідношення особистості та групи та вважає, що 
"ідентичність" – це динамічне утворення, почуття самоототожнення власної істинності, повноцінності та 
усвідомлення особистістю причетності до світу інших. Ту ж саму позицію займає і Е. Фромм, 
підкреслюючи, що ідентичність з’являється у процесі розвитку людини й означає почуття приналежності 
до цілісної структури, усвідомлення людиною того, що вона є частиною цієї структури. 
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Ідентичність є досить складною соціально-психологічною структурою, яка включає у себе: по-перше, 
"набір індивідуальних ідей щодо належності індивіда до певної соціальної групи". По-друге, свідоме 
зарахування себе до якої-небудь соціальної спільноти. По-третє, використання тих чи інших символів 
для позначення своєї належності до певної соціальної спільноти. По-четверте, знання структури, 
традицій, моральних норм і цінностей, характерних для даної соціальної спільноти. По-п’яте, вибір 
стереотипів поведінки, відповідних субкультурі певної спільноти. По-шосте, емоційно забарвлене 
відношення солідарності зі своєю групою та відчуженості чи нейтральності, толерантності щодо інших 
спільнот [2: 47]. 

Отже, конкретна людина є співпричетною, належить до певного соціального кола, спільноти, 
внаслідок чого у даного індивіда вже є притаманні йому ознаки, властивості, що дозволяють йому 
ідентифікуватися з певною соціальною чи психологічною групою, чи він їх набуває, соціалізуючись у 
даній групі.  

На відміну від традиційного погляду на існування якісної відмінності між індивідуальною та 
колективною ідентичностями, Е. Еріксон стверджує, що індивідуальна унікальність і колективна 
роздільність можуть бути зрозумілі як дещо близьке, якщо не одне і те ж саме, як дві сторони того 
самого процесу. У випадку індивідуальної ідентичності підкреслюються відмінні характеристики 
індивідів, а у випадку колективної – навпаки. Одна ідентичність не існує без іншої, обидві вони за 
походженням соціальні [1: 22]. 

А. Ветрман (1982) розглядає поняття ідентичності з іншого ракурсу та виділяє 2 аспекти ідентичності: 
процесуальний та змістовий. У першому випадку розглядаються ті засоби, за допомогою яких людина 
засвоює життєві цінності, цілі, переконання. Як другий аспект, А. Ватерман виділяє носіїв змісту, які 
впливають на формування ідентичності: професія, політичні погляди, переконання, використовувані 
соціально-функціональні ролі. У центрі уваги перебуває ціннісно-вольовий аспект ідентичності, що 
пов’язаний із наявністю чіткого самовизначення, що включає в себе цілі, життєві цінності, які людина 
наслідує упродовж всього життя. 

Розглядаючи поняття ідентифікації та ідентичності, лінгвіст Свейлз ввів поняття "дискурсивна 
спільнота" (discourse community), яку він тлумачить як групу індивідів, що має шість детермінантних 
характеристик [9: 24–27]: 1) певні спільні, загальновизнані цілі; 2) наявність механізму комунікації між 
членами спільноти; 3) інформаційний обмін в її середовищі; 4) володіння певними жанрами для 
досягнення комунікативних цілей; 5) використання специфічної для певного середовища лексики; 
6) наявність відносно стабільної кількості членів спільноти, що забезпечує її існування. 

Наукові дискурсивні спільноти можна розглядати як реальні і як віртуальні утворення, яких 
об’єднують спільні, характерні для наукового середовища цілі та дії володіння спільним дискурсом і 
жанрами. Ідентифікація розуміється як механізм соціалізації через який індивід опановує нові соціальні 
статуси та ролі в процесі взаємодії з іншими людьми. Одним із механізмів соціалізації є професійна 
ідентичність, що стосується безпосередньо процесу вростання індивіду в певну професійну групу, 
результатом якого є засвоєння різноманітних очікувань відносно до його мовного професійного статусу і 
ролей.  

Питанням професійної ідентичності займалися Д. Дубровський (1998), Г. Дьяконов (1988), 
І. Кон (1984), Р. Крічевський (1981), В. Мухіна (1985), В. Павленко (1999), А. Петровський (1982), 
Л. Попов (1988), Б. Поршнєв (1979), С. Рубінштейн (1999) та ін. Успішне формування професійної 
ідентичності відбувається за допомогою розуміння специфіки професійної діяльності на основі 
співвіднесення її з індивідуальними психологічними можливостями. 

Елементами професійної ідентичності виступають потреби, інтереси, установки та інші сутнісні 
характеристики особи, інтереси, що реалізуються у процесі професійного шляху. У структурі 
професійної ідентичності виділяють когнітивні, мотиваційні та ціннісні компоненти, де когнітивна 
складова планово поєднується із мотиваційною, оскільки особистість професіонала має спочатку 
засвоїти певні норми певної професійної групи, а вже потім – реалізувати їх у взаємодії. У ролі 
механізму формування професійної Я-концепції виступає професійна самоідентифікація, в той же час 
вона виступає як результат професійного становлення особистості фахівця. Професійне становлення, під 
час якого здійснюється перетворення суб’єкта навчання професії на професіонала, супроводжується 
зміною уявлень людини про себе як про професіонала і призводить до набуття професійної ідентичності, 
що є з одного боку, результатом засвоєння індивідом нових професійно-функціональних ролей, а з 
другого, необхідними вимогами до успішної професійної діяльності. Процес становлення професійної 
ідентичності для фахівців різних професій має єдину логіку та структуру, але кожна спеціальність 
(гуманітарна, технічна) має свої особливості, специфіку формування та підсумкові результати, які й 
характеризують конкретну професійну ідентичність.  

Передусім зазначимо, що засобами досягнення професійної ідентичності стають відповідні знання і 
здібності, що забезпечують реалізацію активності, що спрямована на досягнення професійної 
ідентичності. До орієнтовних показників сформованості професійної ідентичності відносяться: 
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провідний тип професійного мислення; самостійність у моделюванні інноваційної професійної ситуації; 
орієнтація у просторі взаємозв’язків власної діяльності з іншими професійно-трудовими її видами; 
розуміння власної приналежності до певної професійної спільноти; уявлення про себе як про 
організовану само розвивальну особистість [10: 83].  

Професійна ідентичність, як зазначають Н. Л. Іванова та О. В. Конєва (2008), виступає інтегративним 
поняттям, у якому виражається взаємозв’язок особистісних характеристик, які забезпечують орієнтацію 
у світі професій, що дозволяє більш повно реалізувати особистісний потенціал у професійній діяльності, 
а також прогнозувати можливі наслідки професійного вибору.  

Більш популярним стає поняття "психосоціальної ідентичності", що означає ідентичність, пов’язану із 
соціальним контекстом професійного розвитку. Цим підкреслюється роль соціального оточення в 
особистісному розвитку і реалізації діяльності. Психосоціальний ракурс розгляду проблеми професійної 
ідентичності як ознаки інтегративної особистості стає ще більш актуальним після появи теорії соціальної 
ідентичності Г. Теджфела [8]. Соціальна ідентичність, що формується у процесі засвоєння діяльності і 
взаємодії, впливає на кооперацію, взаємини членів робочих груп і, як наслідок, – на професійний 
розвиток індивідів. З розвитком процесу соціалізації змінюється глибина ідентифікації: від вербального 
зарахування до професійної групи до свідомої діяльності згідно з інтересами цієї групи, прийняття її 
цілей і норм як своїх власних. 

Якщо ідентичність дозволяє індивідові оцінити ступінь власної належності до певної соціальної 
групи чи спільноти, то сам процес такого оцінювання стає можливим завдяки самоідентифікації – 
особистісній активності, спрямованій на усвідомлення індивідом своєї соціальної сутності, зокрема й у 
професійному вимірі "самоідентифікація становить психологічний механізм становлення і зміни 
ідентичності особистості". Саме ідентифікація є тим механізмом, за допомогою якого особистість 
засвоює ті зразки та моделі високопрофесійної діяльності, які є найбільш успішними та оптимальними з 
погляду соціуму. Ідентифікація забезпечує процес відбору індивідуальностей, наукових ідей, схем, 
літературних джерел, виявів поведінки, що підлягатимуть процесу ототожнення, тобто емоційно-
когнітивному пізнанню їх. Вона є механізмом вибору, відокремлення значущих із них, тобто найбільш 
впливових на індивіда. Це – безпосередній процес такого пізнання, відшуковування тих ознак, які дадуть 
змогу нам побачити, що цей емоційно-когнітивний процес на цьому етапі завершився і втілився у формі 
того чи іншого вияву якоїсь ознаки у певній формі [10: 83]. 

Опора на свою індивідуальність, яка за допомогою ідентифікації лише добудовує окремі риси 
власного образу, але загалом залишається вірною собі і своїм цілям розвитку, є необхідною умовою 
успішної ідентифікації. Процес ідентифікації спонукає особистість вийти за власні межі й тим самим 
подолати однобічність погляду на професіоналізм. Завдяки ідентифікації людина бачить і відчуває на 
собі інші моделі професіоналізму та спосіб життя, його смисли і форми, стилі і стосунки, правила й 
норми. Таким чином, після позитивної ідентифікації відбувається досить чітка й успішна 
самоідентифікація, що є результатом взаємодії ідентифікаційних процесів. Здатність ототожнювати й 
відокремлювати є однією із найістотніших однак професійної майстерності фахівця. Професійна 
ідентифікація є процесом побудови цілісності особистості, пошуком тих думок, дій і значень, які може 
використати особистість для свого розвитку на шляху до поставленої мети [10: 85]. 

Розгляд ідентифікації як механізму досягнення гендерної ідентичності бере початок з теорії 
психосексуального розвитку З. Фрейда (1933, 1964) та став предметом вивчення низки глибинних теорій, 
зокрема – теорії об’єктних відношень. Проблема гендерної ідентичності, залишається в психологічній 
науці найменш дослідженою. Наразі виконується багато експериментальних і теоретичних досліджень у 
цій сфері Ш. Берн (2002), А. Іглі (1996), К. Берквіст (2004), К. Дьюкс (2005), К. Уест (1997), 
Л. Попова (1996), Е. Здравомислова (2002), А. Темкіна (2002), Л. Рєпіна (2004) та ін.) 

Згідно з точкою зору О. Л. Бессонової, "гендер є мисленнєвим конструктом або моделлю, що введено 
для більш адекватного та конкретного опису проблем статі й розмежування його біологічних та 
соціокультурних функцій" (Беcсонова). 

Н. Смелзера (1994) виділяє чотири компоненти статевої ідентичності: біологічна стать, гендерна 
ідентичність, гендерні ідеали і гендерні ролі. Всі ці чотири компоненти взаємопов’язані між собою. 
Особистість стає результатом їх складної взаємодії. Поведінка індивіда значною мірою визначається 
гендерною ідентичністю, тобто його уявленням про свою стать. У процесі ідентифікації індивід 
усвідомлює, оцінює себе як окрему істоту, як специфічну частину якоїсь спільноти (сім’ї, нації, 
соціально-професіональної чи статево вікової категорії людей) та як представника роду людського.  

Поняття "гендер" віддзеркалює певне уявлення про систему ролей, відносин, стереотипів поведінки, 
які прийняті між чоловіками та жінками, що склалися в даному соціумі. Зазначимо, що поняття "гендер" 
не є суто біологічним уявленням, але й проявом соціальних, політичних та економічних контекстів. 
Типологія адресата ґрунтується на комунікативно-текстових, соціально-психологічних та індивідуально-
особистісних параметрах мовленнєвої взаємодії, експлікує його "комунікативний портрет", який є 
обов’язковим орієнтиром для адресанта.  
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Зокрема, Ш. Бьорн (2007) тлумачить гендерну ідентифікацію як тип підкорення, що має місце, коли 
ми повторюємо дії рольових моделей просто тому, що хочемо бути схожими на них. А. Чекаліна (1991) 
наголошує, що в процесі гендерної ідентифікації, як ототожнення себе з представниками своєї статі, 
особистість досягає усвідомлення своєї подібності та відмінностей з представниками своєї статі на 
відміну від протилежної, і засвоює чоловічу або жіночу роль. 

Отож, здійснивши огляд існуючих підходів науковців-гуманітаріїв до понять ідентифікації та 
ідентичності зазначимо, що процес ідентифікації є двобічним, в якому відбувається з одного боку 
ототожнення індивіда з групою, а з іншого – розпізнавання ним у своєму соціальному оточенні тих 
ознак, за якими особистість може ідентифікувати себе з певною групою, використовуючи статево-вікові, 
моральні, професійні, економічні, політичні та естетичні індикатори, за якими люди визначають своє 
коло спілкування і взаємодії. Отже, ідентифікація з певною соціальною групою чи класом 
характеризується комплексом уявлень про соціальну реальність і їх місце в ній – уявлення, що 
регулюють їх життєву активність, і специфічних уявлень саме для цієї групи, що в тій чи іншій мірі 
відрізняють їх від решти верств суспільства. Таким чином, для досягнення успішної комунікації слід 
враховувати особливості професійної ідентичності, як результату професійного становлення 
ідентичності фахівця, та гендерної ідентичності, що дає певне уявлення про систему ролей, відносин, 
стереотипів поведінки, які прийняті між чоловіками та жінками, що склалися в даному соціумі. 
Перспективою нашого дослідження є дослідження засобів вираження ідентичності мовця у межах 
соціолінгвістичного підходу. 
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Комаренко В. В. "Идентификация личности" vs "идентичность личности": соотношение 
понятий. 

В статье рассмотрены существующие подходы ученых-гуманитариев к понятию идентификации и 
идентичности личности, проведены параллели между ними и очерчено дистинктивные характеристики 

каждого из понятий. Проанализировано понятие идентитету и дискурсивного сообщества. 
Охарактеризовано понятие социальной и личностной идентичности, представлены виды и формы 

идентификации. Значительное внимание уделено рассмотрению понятия гендерной и профессиональной 
идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, идентитет, дискурсивное сообщество, 
профессиональная идентичность, гендерная идентичность. 

Komarenko V. V. "Identification of Personality" vs "Identity of Personality": Correlation of Concepts. 

The article deals with the concept of identification and identity of personality which is one of the most 
controversial problems in the Humanities. The terms mentioned speak to the very definition of an entity – an 
organization, a group and have always been a subtext of many strategy sessions, organization development 

initiatives and socializing efforts. The article contains information on the distinctive characteristics of 
identification in comparison with the notion of identity which are root constructs in organizational phenomena. 
The concept of identite and discourse community is analyzed. The article contains the characteristics of social 
and personal identities, kinds and forms of identification are presented. Considerable attention is drawn to the 

consideration of the concept of gender and professional identity. Gender identity is defined as a personal 
conception of oneself as male or female. This concept is intimately related to the concept of gender role, which is 

defined as the outward manifestations of personality that reflect the gender identity. Professional identity is 
constructed through discourse between individuals and identities are continually being constructed and altered. 
Power processes in team-based work are processes of meaning and identity formation. These induce the team 

members to consent to dominant organizational views even if these pose potential disadvantages. 

Key words: identity, identification, idenite, discourse community, professional identity, gender identity. 
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ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ У КОМУНІКАТИВНИЙ 
СИТУАЦІЇ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БАЛАНСУ (НА 

МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ) 

У статті проаналізовано комунікативну ситуацію навмисного руйнування психологічної рівноваги 
реципієнта продуцентом з точки зору взаємодії вербальних та невербальних компонентів. Розглянуто 

онтологічні характеристики комунікативної ситуації психологічного дисбалансу. З’ясовано 
функціонально-практичну роль вербального та невербального кодів у комунікативній ситуації 

позначеної порушенням психологічної рівноваги комуніканта. Представлено рівні взаємодії вербального 
та не невербального компонентів.  

Ключові слова: комунікація, комунікативна ситуація,комунікативна поведінка, психологічна 
рівновага/баланс, вербальний компонент, невербальний компонент. 

Постановка проблеми. Наукова мовознавча спільнота ХХI ст. сконцентрувалась не на вивченні мови 
як наукової абстракції, а на дослідженні корелятивних відношень мови та інших семіотичних систем, до 
використання яких удаються мовці у ході комунікативної діяльності. Це обумовлено тим, що реалізація 
мовцем своїх комунікативних потреб є "розгортання складної сукупності семіотичних засобів, серед яких 
вербальне є лише верхівкою айсберга і повинно бути доповнено аналізом інших паравербальних форм 
спілкування, що використовуються"[1: 21]. У свою чергу, це призвело до введення у центр 
комунікативних досліджень мовної особистості та мовленнєвої діяльності людини. Сьогодні дослідники 
аналізують не лише вербальні маніфестації особистості, а особистість семіотичну, що, з точки зору 
Нечипорович О. А. та Сорокіна Ю. А., є більш виправданим та ефективним, бо передбачає аналіз не 
лише властивостей мовної особистості як певної окремості, а як аналіз модусів її вербального та 
невербального існування [2: 8; 3: 282].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Комунікація, комунікативна ситуація, вербальний та 
невербальний компоненти неодноразово були досліджені вітчизняними та зарубіжними вченими. Так, 
концепцію комунікації досліджували Тьюн ван Дейк, Дж. Ліч, Л. Вітгенштейн, М. Бахтін, Е. Клюєв, 
А. Кібрик, В. Красних, А. Загнітко, Ф. Бацевич, Е. Селіванова, Г. Почєпцов, І. Яковлєв. Структурні 
одиниці комунікації вивчали Г. Лассвел, К.-Е. Шеннон, В. Шрамм, Р. Якобсон. Значна кількість 
спеціалізованих наукових та практично-орієнтованих видань присвячена проблемам комунікації, зокрема 
"Communication Research", "Journal on Communication Inquiry", "Communication Abstracts", "Management 
Communication Quarterly", "Written Communication", "Human Communication Research" та ін. [4: 109]. 
Взаємодія вербальних та невербальних компонентів у комунікативний ситуації руйнування 
психологічного балансу ще не була окремим предметом мовознавчої науки, що свідчить про 
актуальність роботи. 

Мета – охарактеризувати комунікативну ситуацію психологічного дисбалансу через призму взаємодії 
вербального та невербального компонентів. Поставлена мета вимагає виконання ряду завдань: 

- Дослідити комунікативну ситуацію психологічного дисбалансу; 
- Проаналізувати принципи взаємодії вербальних та невербальних одиниць; 
- Розглянути актуалізацію мовних компонентів у комунікативній ситуації психологічного 

дисбалансу на практичному матеріалі. 
Предметом розвідки є комунікативна ситуації позначена втратою психологічної рівноваги комуні 

кантом / комунікантами.  
Об’єктом роботи є власне взаємодія вербального та невербального компонентів у зазначеному типі 

комунікативної ситуації. 
Виклад основного матеріалу. Комунікація – це процесуальне явище-субстанція, що реалізується у 

комунікативній ситуації, яка розуміється як складна нерівнозначна лінгвосинергетична система. 
Нерівнозначність цієї системи упорядковується шляхом самоорганізації як протидії зовнішнім та 
внутрішнім факторам деструктивного характеру. О. Селіванова вважає, що в основі комунікативної 
ситуації лежить комунікативний акт, але поняття комунікативної ситуації ширше за поняття 
комунікативного акту, адже містить як вербальні так і невербальні екстралінгвістичні складники [4: 553]. 

Комунікативна ситуація, яка є середовищем розвитку дискурсивної поведінки комунікантів, 
представляє собою динамічну систему взаємодії учасників процесу спілкування шляхом використання 
вербальних та невербальних засобів. Дослідження розгортання комунікативної ситуації позначеної 
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інтенціональним руйнуванням психологічного балансу реципієнта передбачає врахування 
комунікативної позиції і продуцента і реципієнта повідомлення. Фокус нашої уваги обмежується сферою 
впливу продуцента, що закріплює за ним суб’єктний центр досліджуваної ситуації.  

Визначальним критерієм для певного типу комунікативної поведінки у оцінному та інформаційному 
вимірах можна вважати наявність / відсутність відмінних ментальних моделей референтної ситуації в 
адресата й адресанта. З когнітивної точки зору головною ознакою маніпулятивної поведінки мовця в 
ситуації навмисної руйнації психологічного балансу реципієнта є її спрямованість на формування в 
адресата повідомлення відмінних ментальних моделей референтної ситуації [5: 9]. Маніпуляції 
продуцента спрямовані на порушення цілісності бачення реципієнтом окремих фрагментів об’єктивної 
дійсності та нав’язування йому особливо-створеного сприйняття ситуації – як такої, що належить до 
певної концептуальної системи й реалізується за специфічною схемою. Ситуація, у якій відбувається 
навмисне руйнування психологічного балансу реципієнта шляхом маніпулювань продуцентом – це 
реалізація одного чи кількох сценаріїв розвитку комунікативної ситуації, обраної продуцентом свідомо.  

У ситуації навмисного руйнування психологічної стабільності реципієнта продуцент з усіх можливих 
варіантів розвитку подій обирає найсприятливіші для реалізації своєї прагматичної, часто імпліцитної 
мети. В даному випадку адресат створює у певному значенні вигадану реальність, яка реалізується за 
допомогою вербальних та невербальних засобів як реальний стан речей, локалізований у часі й просторі. 
Продуцент, застосовуючи комунікативні засоби, навмисне обирає такі, що є найбільш ефективними у 
змодельованій ним ситуації. Яскравим прикладом такої ситуації є епізод із фільму Blackway: (Lillian sees 
Richard Blackway at her door and shuts it close immediately). 

Richard: Hi, Lillian… 
Lillian (scared to death): F*ck you!!! 
Richard (grinning): Say ''f*ck you'' again, one of these nights, I just might. 
У зазначеній ситуації адресант реалізує вербальний компонент у вигляді інверсованої емфатичної 

конструкції та підсилює його невербальним компонентом (продуцент обирає тактику переслідування та 
залякування як найсприятливішу для реалізації своєї мети, яка на даній стадії з імпліцитної стає 
експліцитною). 

Вербальні та невербальні компоненти комунікативної ситуації існують у часопросторі, набуваючи 
темпоральних характеристик. Але ці компоненти різною мірою підпадають під вплив властивостей часу. 
Н. Д. Арутюнова до комунікативно-релевантних темпоральних характеристик відносить лінійність, 
односпрямованість (незворотність), неперервність і рівномірність [6: 13]. Лінійність (або послідовність) 
притаманна лише вербальному компоненту (вербальні компоненти реалізуються один за одним). 
Невербальні компоненти можуть реалізуватись у множинному числі одночасно, тому лінійністю не 
характеризується. Нелінійність використання невербальних засобів комунікації з метою руйнування 
психологічної стабільності партнера спілкування виконує прагматичні функції та набувають 
комунікативного значення як підсилювальні елементи вербального компоненту.  

Вибір засобів комунікації та маніпуляції ними обґрунтовується попередній прогнозуванням можливої 
реакції адресанта на основі ймовірного напряму його міркувань у референтній ситуації спілкування. 
Маніпуляції вербальними та невербальними засобами функціонують у межах дискурсивної гри 
продуцента. При цьому комунікативно значущими є як вербальний, так і невербальний компоненти 
дискурсу, які існують не хаотично, а підпорядковуються адресатом певним правилам з метою 
поступового наростання емоційної напруги адресанта. Дискурсивна гра адресата у комунікативній 
ситуації спрямованій на навмисне порушення психологічної стабільності зумовлюється свідомим 
рішенням відмежувати свою поведінку від звичайної і прирівняти її до маніпулятивної поведінки з 
використанням таких комунікативних засобів, які уможливлюють реалізацію таких маніпуляцій.  

Комунікативна ситуація, у якій розгортається дискурсивна гра продуцента спрямована на руйнацію 
психологічної рівноваги реципієнта, характеризується емоціогенністю – адресат своїми діями створює 
передумови для розпізнання його власних емоцій (зневага), що провокує вихід комунікативного партнера 
із психологічної рівноваги. Емоціогенність у референтній ситуації є первинною щодо емоційності, як 
категорійної ознаки комунікативної ситуації, позначеної руйнуванням психологічної стабільності 
адресанта: результат розвитку такої ситуації (стрес, конфлікт, роздратування) викликає в учасників 
комунікативної ситуації ряд емоцій, експліцитно або імпліцитно виражених.  

У комунікативній ситуації руйнації психологічного балансу невербальні засоби є медіатором зв’язку 
базового домену емоцій і когнітивної моделі референтної ситуації як маркерів емоційного дейксису. 
Емоційний дейксис у досліджуваному типі комунікативної ситуації поєднує параметри інтенційності 
(намір викликати певні емоції у реципієнта), модальності (характеризується різними видами пережитих 
емоцій), спрямованості (адресованість емоційного реагування) та тональністю (оцінка емоцій учасником 
комунікативної ситуації як негативної \ позитивної). Зазначені параметри емоційного дейксису 
експлікуються у дискурсі вербально і невербально.  
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Дискурсивна гра адресата, дії якого свідомо спрямовані на руйнацію психологічного балансу 
комунікативного партнера, реалізується в комунікації вторинно до прийнятого рішення про здійснення 
маніпулятивних дій шляхом добору та поєднання вербальних і невербальних комунікативних засобів за 
емоціогенних обставин. 

Невербальні засоби поведінки продуцента як компонент дискурсивної гри відрізняються потенціалом 
емоційної інформативності. Емоційний аспект ситуації спілкування з подальшим розгортанням 
порушеної психологічної рівноваги можна описати за допомогою термінології емоційного дейксису як 
результат співвіднесення потреб продуцента, виражених через інтенційний параметр, із забезпеченням 
передумов для їхньої реалізації у конкретних комунікативних обставинах. Потреби виступають як емоції 
комуніканта і відповідають параметрам спрямованості, модальності та тональності. Емоційний дейксис 
виконує регулятивну роль при взаємодії сталих та індивідуальних емоційних пресупозицій і представляє 
собою релевантний інструмент дослідження емоційного аспекту дискурсивної гри продуцента [7: 11]. 
Прикладом комунікативної ситуації розвитку емоційного дейксису як результату недотягнених потреб є 
епізод із фільму Blackway (14:05–15:26): 

Whizzer: What do you want with Scotty? 
Lillian: This guy`s been bothering me. He killed my cat. He trashed my […] car. I need someone to help me 

talk to him, I don t know, threaten him, if that’s what it takes. The name`s Blackway. 
Whizzer and his friends show the sign of silent understanding. 
Whizzer: Did you tell sheriff Windgate about Blackway bothering you? […] He`d say get another cat or 

leave the town. 
Lillian (stubbornly): I am not living. 
Whizzer (surprisedly): Why not? 
Lillian (explicitly shocked): What is wrong with you people?!!! So, I will ask you one more time: where do I 

find Scotty? 
Whizzer (indifferently shrugs his shoulders): I`m sorry, miss, Scotty`s not here, and I can`t help you. 
Lillian (puzzled, living the place, knocking something over): Pathetic! 
Емоції реципієнта (Ліліан) виступають як потреба у безпеці, яка, в свою чергу, виступає регулятором 

відбору та поєднання спеціальних вербальних та невербальних кодів суб’єктом. У даному випадку 
невербальний компонент несе більше смислове та емоційне навантаження і є вирішальним під час 
розкодування повідомлення реципієнтами. Значну роль у руйнації психологічної рівноваги реципієнта 
відіграє дискурсивна гра продуцента, яка у даному випадку актуалізується як відмова продуцентом у 
кооперації. 

Адресант діє відповідно певних функціонально-комунікативних законів спілкування людей в межах 
комунікативної природи мови та організовує засоби мовного коду під час обміну інформацією таким 
чином, щоб здійснювати прямий вплив на адресата через особливі психічні, соціальні, когнітивні, 
культурні та інші чинники. Продуцент цілеспрямовано обирає спосіб реалізації своєї комунікативної 
мети у конкретній ситуації руйнації психологічної рівноваги реципієнта під час спілкування. Зразком 
даної комунікативної ситуації виступає сцена з фільму Blackway (7:55–8:15): 

Sheriff: So, how long`s Richard Blackway been bothering you? 
Lillian: I think this goes way beyond ''bothering'' me. 
Sheriff puts simply: Harassing. 
Lillian: He attacked me last week, after work. […] now he is everywhere I go.  
Sheriff says indifferently: Well, it`s a small town. You run into the same people… 
Lillian (emotionally): No, no…he`s following me…watching me. […] 
Sheriff: Well, my advice is to unload it (the house Lillian got after her mother`s death) for whatever you can 

get for it and catch a bus back to whatever it was. 
Lillian (astonished and shocked): Can`t you do something? Call him in for questioning or something? I…(her 

voice raises) just get him to leave me alone. Give me a restraining order or something… 
Sheriff (eyes down, in a low voice): It`s not the way it works around here. 
Lillian (puzzled, shocked): How do things work around here? You sit on your as*s until he breaks into my 

house and does god knows what to me? 
Sheriff is silent, looking away. 
Lillian: F*ck it, whatever, I don`t even know why I bothered. 
Продуцент (шериф) доповнює вербальну картину комунікативної ситуації невербальним 

компонентом (знизування плечима, мовчання, уникання зорового контакту), що створює безпосередній 
вплив на психологічний баланс реципієнта (Ліліан) і призводить до використання адресатом табуйованої 
лексики та особливих інтонаційних моделей, що свідчить про втрату психологічної рівноваги. У даному 
випадку руйнація психологічного балансу реципієнта відбувається за рахунок порушення продуцентом 
функціонально-комунікативних законів спілкування, які є характерними для комунікативної ситуації, що 

57 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

розвивається між представником поліції та потерпілим: шериф відмовляється надати допомогу Ліліан 
обравши тактику мовчання та уникання зорового контакту.  

Розширення поняття мовної особистості вимагає залучення невербального компоненту поняття 
дискурсивної особистості до кола лінгво-комунікативних досліджень. Концепція теорії дискурсу 
Е. Бенвеніста вводить у дискурс мовця як параметр серед умов, необхідних для висловлення. Створюючи 
повідомлення у вигляді звукової форми мовець одразу спрямовує його до іншої особи одночасно 
протиставляючи її собі незалежно від присутності цієї особи. Мовознавець зазначає, що висловлення 
apriori постулює імпліцитно або експліцитно виражену наявність співрозмовника. За допомогою 
висловлення реципієнт створює референцію з реальним світом і передає її продуценту, який, у свою 
чергу, отримує можливість установити власну прагматично злагоджену референцію, що дозволяє 
актуалізуватися процесу комунікації або спілкування [7: 312–314].  

Поняття дискурсивної особистості ширше за поняття мовної особистості. Дискурсивна особистість 
включає мовну особистість, яка використовує мовний код та здатна трактувати інші семіотичні коди 
залежно від типу дискурсивних відношень, які притаманні конкретній комунікативній ситуації. 
Невербальний код є зв’язною ланкою між іншими семіотичними кодовими системами, який за своїм 
прагматичним потенціалом іноді прирівнюється вербальному коду. Дискурсивна особистість – це 
індивідуальна здатність мовної особистості гнучко рефлексувати на комунікативне середовище та 
сприймати мовні та немовні компоненти комунікативної ситуації як цілісність. Під час розвитку 
комунікативної ситуації дискурсивна особистість здатна вступати у різні дискурсивні відношення. 

Дискурсивна особистість функціонує у комунікативному оточенні, що включає в себе 
комунікативних партнерів, навколишнє середовище та досвід. Комунікативне оточення справляє 
безпосередній вплив на розвиток комунікативної ситуації, у якій перебуває мовець тому, що кожний 
наступний акт відбувається з врахуванням досвіду усіх попередніх. Цей факт відіграє важливу роль у 
вивченні невербальних компонентів та їх функціонування в організації комунікативної природи. 
Цілісність комунікації напряму залежить від успішного розкодування імпліцитної інформації, що 
передається за допомогою невербальних засобів комунікації. 

Вербальний та невербальний компоненти комунікації розглядаються в опозиції. Вербальні – це мовні 
засоби спілкування, а невербальні – це набір компонентів немовного характеру, що створюються в 
результаті фізичної моторно-вокалічної діяльності продуцента під час спілкування та мають 
функціонально-динамічний характер. Вони репрезентуються під час вербалізації діалогічного мовлення 
за допомогою вже існуючих або спеціально створених номінацій відображаючи комунікативно-
функціональну природу невербального компоненту комунікації та принципи їх взаємодії з вербальними 
репліками комунікантів.  

Залежно від ступеня автономності функціонування невербальних комунікативних компонентів 
виділяються мікро- та макрорівні взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації у 
структурі діалогічного дискурсу. На макрорівні взаємодія вербальних та невербальних компонентів 
актуалізується в межах однієї репліки, де інформативне поле висловлення організується залежно від: 
1) координації, коли вербальний і невербальний компоненти є рівноцінними стосовно інформативного 
потенціалу і є самостійно ідеально достатніми для збереження діалогічної цілісності; 2) субординації, 
коли вербальний і невербальний компоненти є рівноцінними стосовно інформативного потенціалу, але 
втрата або опущення одного компоненту призводить до викривлення змісту репліки і порушення 
цілісності діалогічного мовлення; 3) контрадикція, колив вербальний і невербальний компоненти є 
нерівноцінними і місять суперечливу інформацію, при цьому невербальна інформація є більш 
достовірною; 4) ідентифікація, коли невербальний компонент є інформативно сильніший і визначає 
інтенціональну спрямованість висловлення [8: 283–284].  

Комбінування вербальних та невербальних компонентів комунікації за принципом ідентифікації 
вимагає від реципієнта додаткових зусиль та досвіду під час декодування кінетичних, проксемічних або 
просодичних компонентів вербального висловлення. За принципами координації та субординації 
вербальна та невербальні складові доповнюють одна одну, посилюють та пояснюють єдине значення, за 
принципом ідентифікації невербальний компонент є ключовим у наданні висловленню іллокутивної сили 
або прагматичного потенціалу пропозиції та успішного / невдалого розгортання комунікативної 
ситуації [9: 284].  

Здійснений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: комунікативна ситуація як 
лінгвосинергетичне середовище розвитку дискурсивної гри продуцента інтенційно-спрямованої на 
руйнацію психологічного балансу реципієнта характеризується здійсненням свідомого вибору та 
комбінування спеціальних комунікативних засобів мовцем. На нижчому рівні під час управління 
дискурсом комунікант оперує цілеспрямованими, мотиваційно-обумовленими мовленнєвими актами, 
тобто мовленнєвими діями. Вербальні та невербальні засоби у комунікативних актах, які утворюють 
комунікативну ситуації навмисної руйнації психологічної рівноваги використовуються нерівномірно та 
поєднуються на мікро- та макрорівнях за визначеними принципами. 
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Перспективи подальшого дослідження полягають у більш детальному та глибокому аналізі 
принципів поєднання та взаємодії вербального та невербального компонентів у комунікативній ситуації 
інтенціонального порушення психологічної рівноваги адресата. 
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Кондратюк И. Б. Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в коммуникативной 
ситуации интенционального нарушения психологического баланса (на материале английских 

кинофильмов). 

В статье проанализировано коммуникативную ситуацию умышленного нарушения психологического 
баланса реципиента продуцентом с точки зрения взаимодействия вербальных и невербальных 
компонентов. Рассмотрено онтологические характеристики коммуникативной ситуации 

психологического дисбаланса. Выявлено функционально-практическую роль вербального и невербального 
кодов у коммуникативной ситуации нарушения психологического равновесия коммуниканта. 

Представлены уровни взаимодействия вербального и невербального компонентов. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная ситуация, психологическое равновесие/баланс, 
вербальный компонент, невербальный компонент. 

Kondratiuk I. B. Verbal and Nonverbal Components Interaction in the Communicative Situation of 
Intentional Psychological Misbalance (Based at English Films). 

At the present stage of modern Linguistics development many scientific studies are devoted to different aspects of 
communication such as: the very notion and concept of communication, structural constitutes of communication 
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process, links between communication and other sciences, etc. Nowadays it is commonly agreed that verbal and 
nonverbal communicative process components exist in immediate interaction, which has already been 

thoroughly analyses by linguists. Verbal and nonverbal components interaction in the communicative situation 
of intentional psychological misbalance development remains an open question that adds to the paper relevancy. 
The research deals with the communicative situation of intentional violation of recipient's psychological balance 

by speaker within the aspect of verbal and nonverbal components coordination and interaction. The author 
investigates the ontological characteristics of the particular communicative situation, analyzes functional and 

practical value of verbal and nonverbal codes and present levels of its interaction: micro and macro 
(subordination, coordination, identification and contradiction). The paper results show that the communicative 
situation as a linguistic and synergetic sphere of speaker's discourse activity intentionally directed at recipient's 

psychological misbalance development is featured with conscious selection and combination of specific 
communicative instruments by the speaker. The communicative situation's participant operates with object-

oriented, motivated speaking acts or speaking actions. Verbal and nonverbal components in the communicative 
situation of psychological misbalance development are used unevenly and are combined at micro- and 

macrolevels according to established principles. 

Key words: communication, communicative situation, psychological balance, verbal component, nonverbal 
component. 
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АНГЛОМОВНІ АБРЕВІАТУРИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ 
ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

У статті розглянуто значення та місце абревіатур в мовній системі. Представлено класифікацію 
абревіатур в євроінтеграційному дискурсі за типом, способом утворення та сферою вживання. 
Зазначено основні етапи перекладу абревіатур, а також з’ясовано шляхи та прийоми їх перекладу. 
Виявлено, що найбільш поширеним та продуктивним є переклад відповідною абревіатурою, найменш 
типовим є описовий переклад. Наголошено на необхідності максимально правильного та адекватного 

перекладу абревіатур. 

Ключові слова: абревіатура, абревіація, євроінтеграційний дискурс. 

Постановка проблеми. Паралельно із перспективами економічного, політичного та культурного 
прогресу, зумовленого зовнішньополітичною орієнтацією України, наразі відбувається також і мовна 
євроінтеграція, яка полягає у розширенні складу мови шляхом залучення не лише нових термінів та 
понять, але й великої кількості англомовних абревіатур, які й становлять об’єкт цього дослідження.  

Метою цієї статті є узагальнити значення абревіатур в мовній системі, проаналізувати 
функціонування та основні способи перекладу абревіатур в євроінтеграційному дискурсі. 

Матеріали статті – Угода про асоціацію між ЄС та Україною (EU-Ukraine Association Agreement); 
Європейська інтеграція України: внутрішні та зовнішні впливи. Аналітична доповідь Центру Разумкова 
(Ukraine’s European Integration: Internal Factors and External Influence. The Razumkov Centre’s Analytical 
Report); Вероніка Мовчан, Рікардо Джуччі, ''Кількісна оцінка варіантів регіональної політики України: 
глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі з ЄС чи митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном'' 
(Veronika Movchan, Ricardo Gucci, ''Quantitative Assessment of Ukraine’s Regional Integration Options: 
DCFTA with European Union vs. Customs Union with Russia, Belarus and Kazakhstan''). 

Аналіз останніх публікацій. Абревіація завжди викликала лінгвістичний інтерес як у зарубіжних 
мовознавців (A. Kennedy, K. Stern, H. Marchand), так і слов'янських (В. І. Карабан, Д. І. Алексєєв, 
Е. П. Волошин, Л. А. Шеляховська, В. В. Борисов). 

Зазначені та інші вчені зробили значний внесок у тлумачення поняття абревіації, типологізацію 
абревіатур та визначення їх ролі у мовній системі. 

Виклад основного матеріалу. Серед лінгвістів ще й досі не існує одностайної думки щодо місця 
абревіатур в теорії словотворення і, як справедливо зазначає В. В. Борисов, абревіатури залишаються у 
багатьох відношеннях загадкою в лінгвістичному плані [1: 317]. Д. І. Алексєєв вважає, що абревіатурний 
спосіб словотворення є найбільш суб’єктивним, штучним серед усіх способів, відомих мові, і пов’язує це 
з численними особливостями абревіації: спроби та помилки під час створення назв, варіативність та 
оказіональність, інтенсивність діахронічних змін, слабка національна закріпленість та вільна 
проникливість [2: 72–73]. А. Є. Супрун відносить абревіацію до особливого виду словотвору, що 
перебуває на межі слововинаходу, вигадування, посідає особливу позицію, що відрізняє його від 
''істинного'', ''регулярного'', ''звичайного'' словотвору [3: 101]. 

Різне тлумачення поняття абревіатури спричинене відсутністю її закріпленого статусу: питання чи 
вважати абревіатуру новим словом, чи корелятом вихідного словосполучення ще й досі залишається 
актуальним. Проте переважна більшість мовознавців погоджується щодо призначення та ролі абревіатур 
в мовній системі: абревіатура – це мовний феномен, який сприяє раціоналізації мовленнєвої діяльності, 
оптимізації словотворчих процесів та інформаційній компресії. 

Україна вже давно тримає курс на євроінтеграцію, проте ще й досі залишається відокремленою від 
Європи та Європейського Союзу мовним бар’єром, подолати який допоможе повне розуміння, 
адаптивність та ''занурення'' у європейський комунікативний простір. Євроінтеграція вимагає високого 
рівня лінгвістичної гармонії, що означає цілковите розуміння та правильне тлумачення великої кількості 
іншомовних (переважно англомовних) термінів, понять, назв тощо. Особливе місце у вищезазначеній 
гармонізації посідають абревіатури, які у доволі значній мірі використовуються як в усних, так і 
письмових матеріалах євроінтенраційної тематики. 

В євроінтеграційному дискурсі домінують такі два типи абревіатур: 
 ініціалізми (CSTO < the Collective Security Treaty Organization); 
 акроніми (TRIPS < Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights). 
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За способом утворення абревіатури в контексті євроінтеграції України можна розподілити на такі 
групи: 
 абревіатури, отримані шляхом скорочення кожного компонента до першої букви (ILO < 

International Labour Organization – МОП < Міжнародна організація права); 
 абревіатури, утворені шляхом скорочення компонентів словосполучення до морфем (EU 

NAVFOR < European Union Naval Force); 
 абревіатури, утворені шляхом структурної зміни вихідного словосполучення (CEPOL < the 

European Police College < Європейський поліцейський коледж). 
Всі вищезазначені механізми абревіації використовуються з метою заміни вихідної лексичної одиниці 

зашифрованим мовним знаком, який економить мовленнєві зусилля і повністю відтворює концептуальну 
думку вихідного словосполучення. Слід також зауважити, що складність структури абревіатури залежить 
від характеру та кількості інформації розгорнутого варіанту абревіатури. 

За сферою вживання абревіатури євроінтеграційного дискурсу можна розподілити на такі основні 
групи: 
 назви установ, органів, бюро, організацій, агенцій, центрів (OSCE < Organization for Security and 

Cooperation in Europe – ОБСЄ < Організація з безпеки і співробітництва в Європі); 
 назви угод, договорів, планів дій, місій, політики (ACAA < Agreement on Conformity Assessment 

and Acceptance of Industrial Products – Угода про оцінку відповідності та ринковий допуск промислових 
товарів); 
 назви судів, комісій, груп (ECHR < European Court on Human Rights – ЄСПЛ < Європейський суд 

з прав людини); 
 назви територій, зон (DCFTA < deep and comprehensive free trade area – ПЗВТ < поглиблююча та 

всеооплююча зона вільної торгівлі); 
 назви режимів, систем, стандартів, класифікацій (GSP < the Generalized System of Preferences – 

ГСП < Генеральна система преференцій). 
Як зазначають C. І. Влахов та C. П. Флорін, переклад абревіатур є умовним, оскільки, як правило, 

власного значення вони не мають, і є зменшеним відображенням значення вихідної одиниці – 
співвідношення, яке має зберегтися і при перекладі [4: 316]. Подібної думки притримується і 
А. В. Федорінов, який стверджує, що скорочення повинне на загальних підставах підпорядковуватись 
правилам перекладу лексики, які базуються на семантичній відповідності між співвідносними одиницями 
даної пари мов; близькість до термінів, тобто відсутність конотацій, ще більше висуває на передній план 
необхідність передачі смислової сторони абревіатур [5: 2141].  

Для того, щоб адекватно перекласти абревіатуру слід: 
1) визначити контекстуальне та тематичне поле; 
2) проаналізувати структуру абревіатури та її вихідну форму; 
3) скористатися словником чи іншим допоміжним джерелом; 
4) у разі відсутності перекладу у словнику слід застосувати один з прийомів перекладу. 
У ході дослідження абревіатур євроінтеграційного дискурсу було виявлено такі основні способи 

перекладу: 
1. Переклад відповідною абревіатурою. Застосовується за наявності в українській мові еквівалента. 

Зазвичай має таку ж структурну модель, що й оригінальна одиниця. Переважна більшість таких 
абревіатур зафіксована в лексикографічних джерелах. 

o PACE < Parliamentary Assembly of the Council of Europe – ПАРЄ < Парламентська Асамблея 
Ради Європи; 

o EDA < the European Defense Agency – ЄАО < Європейське оборонне агенство; 
o ICC < International Criminal Court – МКС < Міжнародний кримінальний суд. 
2. Переклад відповідною повною формою вихідного словосполучення. Використовується в тих 

випадках, коли в українській мові немає еквівалента, правильність відтворення за допомогою цього 
способу перекладу слід також перевіряти за словником. 

o NIF < the Neighbourhood Investment Facility – Інвестиційний фонд сусідства; 
o CEPS < Centre for European Policy Studies – Центр дослідження європейської політики; 
o ACAA < Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products – Угода про 

оцінку відповідності та ринковий допуск промислових товарів. 
3. Транскодування. Зазвичай транскодована абревіатура сама ''приживається'' в неасимильованому 

вигляді. У переважній більшості транскодуванню піддаються акроніми. 
o GRECO < the Group of States against Corruption – ГРЕКО < Група держав проти корупції; 
o GATT < the General Agreement on Tariffs and Trade – ГАТТ < Генеральнa угодa про тарифи та 

торгівлю; 
o ICAO < International Civil Aviation Organization – ІКАО < Міжнародна організація цивільної 

авіації). 
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4. Метод прямого запозичення на українську мову. Зумовлений відсутністю необхідності 
відтворення певної англомовної абревіатури українською мовою на даному етапі.  

o SITC < Standard International Trade Classification – SITC; 
o TEN-E < Trans-European Energy Networks – TEN-E. 
5. Описовий переклад. Використовується в тих випадках, коли в мові перекладу відсутня 

еквівалентна форма і абревіатура передається дискриптивно.  
o FATF < the Financial Action Task Force – Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмивання грошей та фінансування тероризму. 
Розподіл частотності використання вищезазначених прийомів перекладу абревіатур в контексті 

євроінтеграції України можна представити у вигляді діаграми (див. рис.1). 
 

 
Рис. 1 

 
За даними дослідження, найрідше застосовується описовий переклад (2 %), оскільки для текстів 

євроінтеграційної тематики характерна максимальна інформативна та мовна компресія. Відносно 
непоширеними є транскодування (8 %) та метод прямого запозичення (7 %), надмірне використання яких 
може спричинити інформаційний шум та ускладнене сприйняття тексту україномовним реципієнтом. 
Доволі часто абревіатури перекладаються відповідною повною формою (22 %), це можна пояснити тим, 
що євроінтеграція України знаходиться в процесі розвитку і не всі скорочені одиниці встигли 
''народитися та прижитися'' тому інколи зручніше розшифрувати та відтворити мовну одиницю 
словосполученням з метою її повного та правильного розуміння. Переважна більшість абревіатур в 
контексті євроінтеграції має відповідники в українській мові (61 %), що свідчить про готовність, 
оперативність та швидку адаптивність української мови до євроінтеграційних процесів. 

Висновки. Євроінтегаційні процеси в Україні сприяють збільшенню мовної амплітуди, залучення до 
її складу великої кількості запозичень, термінів, назв та абревіатур. В єроінтеграційному дискурсі 
абревіації в переважній більшості піддаються назви установ, організацій, центрів, судів, систем тощо. 
Виявлено, що найбільш поширеним та продуктивним є переклад відповідною абревіатурою, найменш 
типовим є описовий переклад.  

Основна задача перекладача – перекласти абревіатуру максимально адекватно і зрозуміло, 
використовуючи при цьому всі необхідні способи та прийоми. Абревіатура не має бути загадкою чи 
ребусом, які спотворюють сприйняття тексту та створюють ''інформаційний шум''. Скорочена одиниця 
має представляти собою виключно зашифрований мовний код, який оптимізує та економить мовні 
зусилля. 

Вектором подальших наукових досліджень є поглиблення вивчення процесу абревіації в 
євроінтеграційному дискурсі шляхом аналізу більшої кількості фактичного матеріалу та укладання 
словника абревіатур в рамках вищезазначеного дискурсу.  
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Кравец К. Ю. Англоязычные аббревиатуры в контексте евроинтеграции Украины и способы их 
перевода на украинский язык.  

В статье рассмотрено значение и место аббревиатур в языковой системе. Представлено 
классификацию аббревиатур в евроинтеграционном дискурсе по типу, способу образования и сфере 
употребления. Обозначены основные этапы перевода аббревиатур в контексте евроинтеграции 
Украины, а также обозначены основные способы и приемы их перевода. Определено, что наиболее 
распространенным и продуктивным является перевод соответствующей аббревиатурой, наименее 
типичным является описательный перевод. Подчеркнута необходимость максимально правильного и 

адекватного перевода аббревиатур. 

Ключевые слова: аббревиатура, аббревиация, евроинтеграционный дискурс. 

Kravets K. Yu. English Abbreviations in the Context of EU Integration of Ukraine and Methods of Their 
Translation into Ukrainian. 

Currently, Ukraine is experiencing the so-called ''European integration of the language'', which consists in 
expanding the word stock by means of borrowing not only a lot of terms and notions, but also a great amount of 

English abbreviations. EU-Ukraine Association Agreement, the Razumkov Centre’s Analytical Report, 
Quantitative Assessment of Ukraine’s Regional Integration Options serves as research material. The scientific 

methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out types of 
abbreviations and methods of their translation. Although there are many different interpretations of a contracted 

unit, the majority of scholars agree that abbreviations contribute to rationalization of speech, optimization of 
word derivation processes and compression of information. Translation using corresponding abbreviation is the 

most frequent and productive method of rendering abbreviations of EU integration discourse into Ukrainian, 
and this fact shows readiness, flexibility and adaptability of Ukrainian language to EU integration processes; 
the least typical is descriptive translation since the abovementioned discourse is characterized by the tendency 
to compress information as much as possible. A contracted unit must not cause ''information noise'', it must be 

easy to expand and understand. 

Key words: abbreviation, abbreviating, EU integration discourse. 
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СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ З ДІЄСЛІВНОЮ КОМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ В СУЧАСНІЙ  
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Стаття присвячена структурі речення з дієслівною комплементацією в сучасній англійській мові. 
Досліджується дієслівна комплементація, яка передбачає аналіз змістової сторони речення, оскільки 
саме семантика дієслова визначає тип комплемента, який він обирає. Розглянуто різні трактування 
явища дієслівної комплементації в сучасних граматичних студіях. Проаналізовано структурні типи 
клауз в англійській мові. Описано транзитивність дієслів, як основну характеристику класифікації 

дієслів на одноперехідні, двоперехідні та комплексно перехідні. 

Ключові слова: речення, дієслівна комплементація, комплемент, прямий об’єкт, непрямий об’єкт, 
суб’єктний комплемент, об’єктний комплемент, одноперехідні, двоперехідні та комплексно перехідні 

дієслова. 

Підвищена увага до синтаксису, яку демонструють сучасні граматичні розвідки, виправдана, оскільки 
в попередні періоди розвитку мовознавчої науки увагу було в основному приділено вивченню 
морфологічних одиниць. Сучасний стан граматичних студій демонструє широкий розвій напрямів 
дослідження синтаксичних утворень: структурно-статичний, комунікативний, генеративний та ін. 
Синтаксис – розділ граматики, який вивчає закономірності сполучення слів і предикативних одиниць у 
реченні, ознаки й типи речень і висловлень та їхню будову [1: 453].  

В античних філософських школах уперше було здійснено класифікацію речень за комунікативною 
метою (Протагор, Аристотель), запропоновано його поділ на дві частини – ім’я та дієслово (Платон). У 
ІІІ ст. до н. е. стоїки запровадили термін "синтаксис", а їхнє вчення, яке становить підґрунтя сучасної 
європейської синтаксичної традиції, містило аналіз логічного змісту речень [1: 453].  

Трактування речення як базової одиниці лінгвістичного опису було властиве не тільки західним 
античним школам, але й давньоіндійським граматикам. Його трактували як репрезентацію реального 
порядку речей, знак думки, яка за умови істинності є відбитком цього порядку [1: 458]. Проте довгий час 
речення не виокремлювали в спеціальний розділ граматики через нерозпрацьованість цього розділу 
граматики [2: 10]. 

Відсутність консенсусу в розумінні природи реченнєвого утворення, єдиного підходу до трактування 
тріади "речення – висловлення – предикативна одиниця" позначилася на розмаїтті дефініцій речення (у 
лінгвістиці зафіксовано понад 250 тлумачень речення). Його розглядають як предикативну одиницю, інколи 
ототожнюють із висловленням. В англійській термінологічній традиції, зокрема, виділяють sentence "речення" як 
самостійну комунікативну одиницю та clause "предикативна одиниця", яка входить до його складу, але не 
тотожна до нього. Нагадаємо, що речення може структурно збігатися з предикативною одиницею або 
складатися з предикативних одиниць відповідно до закономірностей синтаксичної підсистеми 
мови [1: 621].  

Наразі трактування такого синтаксичного утворення, як дієслівна комплементація, і досі викликає 
певні застереження. Положення традиційної граматики лише окреслюють її структуру, тобто дають 
уявлення в першому наближенні. У нашому викладі ми уникаємо конструкцій на зразок *Mary avoids to 
make mistakes. З метою економії мовних зусиль має сенс послугуватися конструкціями з to-infinitive, 
наприклад: He suggested us to leave. Дієслівна комплементація передбачає насамперед аналіз змістової 
сторони речення, оскільки саме семантика дієслова визначає тип комплемента, який він обирає.  

Вибір релевантного комплемента дієслова не становить проблем для носіїв конкретної мови завдяки 
їхній лінгвальній компетенції. Наприклад, у реченнях із дієсловом enjoy, замість інфінітива, мовець L1 
уживатиме ing-форму, вважаючи першу неграматичною, а саме: *I enjoy to play tennis [3: 35]. Отже, у 
цьому разі його лінгвальна інтуїція уможливлює вибір тієї або іншої структури речення [4: 127].  

Нагадаємо, що об’єкти можуть бути як прямими (direct object (Od)), так і непрямими (indirect (Oi)). 
Розглянемо основну відмінність між цими об’єктами на прикладах, поданих нижче:  

(1) My husband enjoyes football.  
(2) I gave my dog a bone.  
Об’єкт football у реченні має іншу семантичну роль, ніж об’єкт my dog, і виступає прямим об’єктом, а 

my dog є непрямим. Згідно з правилом англійської граматики, за наявності двох об’єктів у реченні (тип 
SVOO) перший є непрямим (my dog), а другий – прямим (a bone), при цьому, перший периферійний і 
необов’язковий.  
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Комплементи поділяють на суб’єктні (Subject Сomplement) та об’єктні (Object Complement). У 
прикладах (3) і (4) комплементи totally different і rather clever є різними за своїм функціональним 
навантаженням. У прикладі (3) представлено суб’єктний комплемент, а (4) – об’єктний.  

(3) The girl became totally different. 
(4) Most pupils consider this boy rather clever.  
У сучасних граматичних студіях наявні різні трактування явища дієслівної комплементації, одне з 

яких інтерпретує її як словосполучення. Такий підхід ґрунтується на зв’язку між дієсловом і 
конструкцією, що виступає його комплементом. У цьому разі виникають труднощі, пов’язані з наявністю 
великої кількості можливих структур, які асоціюються з різними типами дієслів. Зокрема, Б. Гравер 
поділяє дієслова на п’ять груп: 

1) дієслова, що передбачають уживання ing-форми: She avoided making the same mistake. В англійській 
мові до цієї групи належать 63 дієслова, зокрема такі, як admit, avoid, enjoy та ін.;  

2а) дієслова, що потребують уживання інфінітива: I offered to help. Ця група включає 47 дієслів, а 
саме: agree, decide, claim, offer та ін.;  

2b) дієслова, що вживаються з інфінітивною конструкцією N+to-infinitive: I forced them to agree. В 
англійській мові до цієї групи дієслів належать 44 дієслова, серед них – cause, instruct, force, oblige та ін. 
Спільним для них виявляється наявність лише однієї моделі: subject+verb+noun+infinitive. Проте два 
дієслова цієї групи – persuade та convince – відкривать позицію that-clause, напр.: He persuaded me that the 
plan was sound;  

2с) дієслова, що вживаються з інфінітивом з іменником у препозиції чи постпозиції: Everyone helped 
(me) to clean the mess;  

3) дієслова, що вживаються з ing-формою чи інфінітивом: We like to swim/swimming. До третьої групи 
належать 36 дієслів. Однак кожне дієслово відкриває позицію лише для одного з трьох інфінітивних 
варіантів: інфінітиви з іменником у препозиції: He declined to tell me his name; інфінітиви, за якими йде 
структура noun+infinitive: He allowed her to borrow his pen; інфінітиви з іменником у препозиції чи 
постпозиції I hate (them) to make fun of Sally [5: 37];  

4) дієслова, що вживаються в моделі N +present participle/infinitive без частки to: I saw the train leave 
(leaving) the station. До цієї групи належать усього вісім дієслів, відомих як дієслова відчуттів: feel, hear, 
observe, perceive, see, sense, watch. уживання інфінітива без частки to позначає дію, а вживання -ing 
participle – процес. Напр.:  

(5) I saw him cross the road. 
(6) I saw him crossing the road; 
5) дієслова, що вживаються з that-clause: I know that London is an expensive city. Цю групу становлять 

32 дієслова, включаючи assume, believe, declare, think та ін. [5: 142–161].  
Зазначимо, що ця класифікація завузька й почасти затемнена, оскільки таку кількість дієслів, що 

входять до 1) групи, важко запам’ятати, а також багато дієслів цієї групи можуть уживатися з that-clause. 
У (2 а, b) групах затемнене вживання дієслова саме з таким комплементом. До групи 2) с належить лише 
12 дієслів, багато з яких також уживаються з that-clause. Урахування семантики дієслів не дає змоги 
розмежовувати такі речення як:  

(7) Sam dared to plunge into the pool.  
(8) Sam dared us to plunge into the pool.  
Речення (a) містить Equi (вилучення еквівалентної іменної групи (Equi NP deletion (Equivalent Noun 

Phrase Deletion)) і з позиції трансформаційної граматики походить від глибинної структури [Sam dared to 
plunge into the pool], водночас (b) не належить до Equi.  

У 3) групі половина дієслів може бути доповнена за допомогою that-clause, хоча це не завжди 
продуктивний спосіб. Дієслова групи 4) (catch, spot, find, discover та smell) не вживаються з інфінітивом у 
постпозиції, а тільки з object+ -ing participle: He caught the boys fighting; після дієслів leave та keep може 
вживатися object+ present/past participle: She kept me waiting. He kept his room locked). That-clauses з 
дієсловами 5) групи можуть бути перефразовані за допомогою конструкції a.c.i.: They found his idea to be 
very useful. 

На думку С. Грінбаума та Р. Квірка, головне дієслово – рушійний елемент, який визначає структуру 
речення [6: 53–55] (табл. 1):  

Таблиця 1. 
Структурні типи клауз в англійській мові 

 S  
(суб’єкт) 

V (дієслово) O  
(об’єкт) 

C 
(комплемент) 

A  
(адверб) 

SV-тип Ann is reading    
SVO-тип My husband enjoys football   
SVC-тип The girl  became   totally 

different 
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продовж. табл. 1. 
SVA-тип She was   at school 
SVOO-тип I gave my dog /  

a bone 
 

  

SVOC-тип Most pupils consider this boy rather clever  
SVOA-тип You  should look 

for 
your book  in the bag 

 
Усі ці типи клауз поділено на три групи:  
1) двочленна структура (SV);  
2) тричленна структура (SVO, SVC, SVA); 
3) чотиричленна структура (SVOO, SVOC, SVOA).  
Згідно з цією класифікацією, англійські дієслова поділяють на три основні групи: неперехідні 

дієслова (intransitive verbs) (SV)), перехідні дієслова (transitive verbs (SVO, SVOO, SVOC, SVOA)) та 
дієслова-зв’язки (copular verbs (SVC, SVA)). Термін "дієслово" в цьому разі означає не V-елемент загалом, 
а головне дієслово дієслівної групи. Термін "перехідний" охоплює дієслова, що потребують уживання 
об’єкта і включає такі типи клауз, як SVOO, SVOA, SVOC. Зі свого боку, перехідні дієслова 
розмежовують як: одноперехідні (monotransitive) – сюди належить тип SVO; двоперехідні (ditransitive) – 
тип SVOO та комплексно перехідні (complex transitive) – тип SVOC та SVOA.  

Отже, вивчення структури речення – одна з найважливіших у синтаксисі сучасної англійської мови. 
Кожне речення – певна синтаксична конструкція, що має провідний структурний каркас і те, що можна 
випустити. Певні семантичні властивості рушійні в процесі вибору типу комплементації. Зауважимо, що 
об’єкти можуть бути прямими та непрямими, що залежить від їхньої позиції в реченні. Щодо 
комплементів, то вони поділяються на суб’єктні та об’єктні залежно від того, який член речення вони 
характеризують. 

Відомі різні підходи до пояснення дієслівної комплементації, один із яких розглядає її як лексичну 
одиницю та зводить її до словосполучення. Такий підхід бере до уваги дієслово та зв’язок, який наявний 
між дієсловом і структурою, що виступає його комплементом. Проблемою цього підходу є те, що наявна 
велика кількість можливих структур, які включають різні типи дієслів. За С. Грінбаумом та Р. Квірком 
функціонує сім типів клауз, які розрізняють як двочленні, тричленні та чотиричленні. Зі свого боку, 
дієслова в англійській мові розмежовують як одноперехідні, двоперехідні та комплексно перехідні. 
Отже, транзитивність дієслів – основна характеристика цієї класифікації. 
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Криворучко Т. В. Структура предложения с глагольной комплементацией в современном 
английском языке. 

Статья посвящается структуре предложения с глагольной комплементацией в современном 
английском языке. Исследуется глагольная комплементация, которая предусматривает анализ 
содержательной стороны предложения, так как именно семантика глагола определяет тип 
комплемента, который он выбирает. Рассмотрены разные трактования явления глагольной 

комплементации в современных грамматических студиях. Проанализовано структурные типы клауз в 
английском языке. Описано транзитивность глаголов, как основную характеристику классификации 

глаголов на однопереходные, двопереходные и комплексно переходные. 

Ключевые слова: предложение, глагольная комплементация, комплемент, прямой объект, непрямой 
объект, субъектный комплемент, объектный комплемент, однопереходные, двопереходные и 

комплексно переходные глаголы. 

Kryvoruchko T. V. The Structure of the Sentence with Verbal Complementation in Modern English. 

The article focuses on the structure of the sentence with verbal complementation in Modern English. Syntax 
studies the ways of combining words and predicative units in the sentence and their structure. There are more 

than 250 explanations of the word “sentence”. In English they differentiate “sentence” as an independent 
communicative unit and “clause” as a predicative unit, which is a part of it. Verbal complementation makes 
provision for the analysis of the content of the sentence, as just the semantics of the verb defines the type of 
complement it chooses. Objects can be direct and indirect, that is why complements are divided into Subject 

Complements and Object Complements. In modern grammar schools verbal complementation is regarded as a 
phrase. Such an approach is based on the connection between a verb and a construction, which is a complement 
of this verb. But there is a great number of possible structures with different types of verbs, which makes such an 
approach not always clear. Some scholars consider the main verb the most significant element, which defines the 

structure of the sentence. According to this approach all clauses are divided into two-member (SV), three-
member (SVO, SVC, SVA) and four-member (SVOO, SVOC, SVOA) structures. According to this classification 
English verbs are separated into three main groups: intransitive (SV), transitive (SVO, SVOO, SVOC, SVOA) 
and copular verbs (SVC, SVA). Transitive verbs are split into monotransitive (SVO), ditransitive (SVOO) and 

complex transitive (SVOC, SVOA).Thus, the transitivity of verbs is the main characteristic of this classification. 

Key words: sentence, verbal complementation, complement, direct object, indirect object, subject complement, 
object complement, monotransitive, ditransitive and complex transitive verbs. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ 

У статті розглядаються історичні зміни в трактуванні поняття ״жанр״, аналізуються існуючі 
жанрознавчі розвідки та простежується їх зв’язок з теорією мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна. 
Окрема увага відводиться порівнянню дефініцій мовленнєвого жанру, запропонованих різними 

лінгвістами, звертається увага на гнучкий, змінний характер останнього та пропонується власне 
визначення мовленнєвого жанру, що розкривається через поняття комунікативної ситуації. 

Здійснюється спроба виокремити жанрові характеристики інтерв’ю на основі паспорту жанру 
Т. В. Шмельової, доповненого параметром комунікативного смислу Ф. С. Бацевича. Аналізуються інші 
характерні ознаки мовленнєвого жанру інтерв’ю: діалогічність, інтерактивний характер, тема-

рематичний спосіб розгортання інтеракції. 

Ключові слова: генологія, мовленнєвий жанр, жанрова таксономія, жанр інтерв’ю, комунікативна 
ситуація, анкета жанру. 

Постановка проблеми. Головним вектором, що спрямовує розвиток сучасного суспільства, є 
посилена інформатизація усіх сфер життя. Сучасні ЗМІ використовують широкий арсенал інформаційно-
аналітичних жанрів для задоволення цієї потреби. Отримання інформації є більш продуктивним за умови 
діалогічної взаємодії учасників комунікативного процесу під час інтерв’ю. Комунікативна інтеракція в 
інтерв’ю розгортається за певними усталеними канонами, що дають можливість впізнавати його з-поміж 
інших жанрів мовлення. Виокремлення таких специфічних характеристик, що є свідченням жанрового 
оформлення інтерв’ю і визначає актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд існуючих журналістських досліджень інтерв’ю дає 
можливість трактувати його головним чином як ''жанр публіцистики'' (Вакуров 2002, Кодола 2011, 
Лукіна 2005), у той час як мовознавчі розвідки розглядають аналізований феномен з позицій 
''мовленнєвого жанру'' (Кітаєва 2013, Красноперова 2005, Кузнецова 2008, Саламатіна 2011, 
Штирьова 2006), ''типу дискурсу'' (Шевченко 2006, Яшина 2007) чи ''типу тексту'' (Апалат 2003, 
Чуриков 2005). Не заперечуючи важливості кожного із зазначених підходів, вважаємо необхідним 
зупинитись на комплексному аналізі інтерв’ю саме з позицій мовленнєвого жанру. 

Метою дослідження є аналіз специфіки інтерв’ю як мовленнєвого жанру. Досягнення цієї мети 
передбачає вирішення таких завдань: розглянути існуючі літературознавчі та мовознавчі підходи до 
вивчення поняття ''жанр''; проаналізувати лінгвістичні визначення мовленнєвого жанру; запропонувати 
власну дефініцію досліджуваного феномену; через окреслення жанрового портрету інтерв’ю довести 
належність останнього до мовленнєвого жанру. 

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Прагматичний потенціал, закладений в інтерв’ю, привертає увагу багатьох дисциплін, але 
найбільшою популярністю зазначений феномен користується в журналістиці та лінгвістиці, де він 
виокремлюється як самостійний жанр з притаманними йому специфічними особливостями. 

Поява першої групи жанрознавчих розвідок асоціюється з іменем Аристотеля (IV ст. до н.е.). У своїй 
праці ''Поетика'' вчений пояснює механізм виникнення літературних творів, пов’язуючи поняття жанру з 
родом літературного твору [1: 1064–1067]. Вивчення жанру у літературному аспекті продовжують і 
теоретики класицизму – Буало (Франція), Готшед (Німеччина), Сумароков (Росія). Останні досліджують 
проблеми трансформації жанрів, зв'язку жанру зі стилем, здійснюють морфологічний аналіз літературних 
жанрів різних історичних епох [2]. 

Аналіз низки словникових дефініцій вказує на те, що жанр і досі трактується або у занадто вузькому 
значенні (з точки зору його літературної чи мистецької приналежності) або у широкому значенні 
безвідносно до його лінгвістичної природи. Свідченням цього є такі визначення жанру: рід творів у сфері 
будь-якого мистецтва, що характеризується тими або іншими сюжетними і стилістичними ознаками 
[3: 163]; історично сформований тип літературного твору (епопея, роман, повість, оповідання, поема, 
вірш тощо), синтез характерних особливостей змісту і форми певного виду творів, відносна художньо-
композиційна сталість, здатна до постійного розвитку й оновлення [4: 192–193]; особливий вид 
мистецтва, писемної творчості, музики тощо, що характеризується певними рисами, притаманними всім 
прикладам цього виду [5: 671] тощо. 
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Друга група досліджень жанру фокусує увагу на розгляді окремих аспектів жанрового оформлення 
мовлення (Гольдін 1978, Дем’янков 1981, Пєшковський 1938, Скребнєв 1985). Дослідження цих 
мовознавців максимально наблизили появу лінгвістичної теорії жанру. 

Третя група жанрових розвідок пов’язана із теорією мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна, початок якій 
поклав В. В. Волошинов. У дослідженнях В. В. Волошинова головна увага відводиться висловленню, що 
визнається соціальною подією, створеною в результаті комунікативної взаємодії її учасників [6: 39]. 
Поняття висловлення набуває подальшого осмислення в теорії мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна та є 
ключовим у формулюванні дефініції мовленнєвих жанрів, під якими розуміють ''визначені, відносно 
стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи висловлень''. На думку вченого, ми говоримо 
жанрами, навіть якщо не здогадуємося про їх існування: ''Ці мовленнєві жанри даються нам майже так 
само, як рідна мова, якою ми вільно володіємо…'' [7: 256]. Але на відміну від форм мови, жанрові форми 
набагато пластичніші, чим і пояснюється їх розмаїття. Звідси випливає, що, з одного боку, мовленнєві 
жанри є досить стійкими, типізованими утвореннями, в яких відтворюються форми соціальної взаємодії 
людей у різних ситуаціях мовлення. Підтвердженням такої типізованості є той факт, що слухач з 
легкістю ідентифікує типи мовленнєвих жанрів у потоці мовленнєвих подій. З іншого боку, наявність 
великої різноманітності жанрових форм свідчить про їх гнучкий, змінний характер. 

М. Ю. Федосюк, однак, вважає за необхідне певним чином відкоригувати запропоноване 
М. М. Бахтіним визначення мовленнєвих жанрів, розуміючи під останніми не типи висловлень, а типи 
текстів, оскільки саме текстам, а не висловленням властива жанрова ознака завершеності, про яку згадує 
М. М. Бахтін [8: 104]. До того ж, жанр може виражатися не лише вербально, а й за допомогою 
паралінгвістичних засобів (жестів, міміки тощо). В. П. Москвін, у свою чергу, піднімає питання про 
невизначеність мовленнєвої природи жанру, оскільки незрозуміло, яка мовленнєва одиниця може бути 
покладена в його основу. Лінгвіст приходить до висновку, що мовленнєвою основою жанру слід вважати 
такі незалежні мовленнєві одиниці як текст (у якості неоднофразової єдності) та самостійний 
мовленнєвий акт (мовленнєві жанри прислів’я, приказки, скоромовки, епітафії, що є фольклорними 
творами) [9]. 

Дослідження поняття ''жанр'' у лінгвістиці здійснювалося з функціонально-стилістичної 
(Т. Г. Винокур, М. Н. Кожина, В. А. Салімовський), лінгвокультурологічної (концептологічної) 
(Н. Ф. Алефіренко, А. Вежбицька, В. В. Дементьєв, В. І. Карасик, Г. Г. Слишкін), лінгвокомунікативної 
(Ф. С. Бацевич, Ст. Гайда, Т. В. Шмельова), прагмалінгвістичної (С. Деннінгхаус) когнітивної (Т. А. ван 
Дейк, К. А. Долінін), психолінгвістичної (К. Ф. Сєдов) та ін. позицій. Вивченням жанрів займається, 
насамперед, і самостійна галузь філологічної науки – лінгвістична генологія / жанрознавство / 
генристика, виникнення якої пов’язують з іменем канадського дослідника П. ван Тігема (1938). 

Незважаючи на наявність низки праць у річищі жанрознавчої науки, і досі немає уніфікованої 
дефініції мовленнєвого жанру. Серед визначень, що найкраще відображають сутнісні характеристики 
досліджуваного феномену, наведемо такі: 
 Мовленнєвий жанр – категорія мовного коду, ''в якому втілюються людський і конситуативний 

чинники (фізичні, соціально-психологічні, часові та інші обставини) спілкування'' [6: 27]. 
 Мовленнєвий жанр – ''ідеальна схема перебігу комунікативно-мовленнєвого акту'' [10: 57]. 
 Мовленнєвий жанр – ''вербально-знакове оформлення типових ситуацій соціальної взаємодії 

людей'' [11: 131].  
Аналіз вищезазначених визначень доводить, що жанр є певною типізованою моделлю / схемою / 

інваріантом, що враховує лінгвальні та екстралінгвальні чинники розгортання комунікативної взаємодії 
учасників комунікативного процесу. 

З огляду на це, у своєму дослідженні послуговуватимемось визначенням жанру як інваріантної 
комунікативної ситуації соціальної взаємодії учасників дискурсивної спільноти, у ході якої останні 
мають можливість реалізувати власні комунікативні наміри та здійснювати вплив на співбесідника, що 
результує у виборі відповідної комунікативної стратегії. 

Зважаючи на те, що одним із завдань нашого дослідження було довести належність інтерв’ю до 
мовленнєвого жанру, окреслимо жанрові характеристики останнього на основі паспорту / анкети 
Т. В. Шмельової, що включає наступні критерії відбору [12]: 

1. Комунікативну мету, відповідно до якої розрізняють: 
- інформаційні (запит та надання інформації, її підтвердження чи заперечення тощо); 
- імперативні (наказ, інструкція, застереження, розпорядження, прохання, клятва, обіцянка); 
- оцінні (похвала, комплімент, осуд); 
- етикетні (привітання, прощання, подяка, вибачення та ін.) типи мовленнєвих жанрів. 
2. Концепцію автора (адресанта);  
3. Концепцію адресата; 
4. Диктумний зміст (зміст події), що може отримувати різноманітне ''жанрове обрамлення'' та 

накладає обмеження при відборі інформації;  
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5. Фактор комунікативного минулого; 
6. Фактор комунікативного майбутнього;  
7. Параметр мовного втілення жанру. 
Услід за Ф. С. Бацевичем, вважаємо необхідним доповнити запропонований портрет параметром 

комунікативного смислу, що інкорпорує ''характеристики учасників комунікації, конситуативні аспекти, 
специфіку і стан каналів комунікації'' [13]. Зауважимо, що поняття комунікативного смислу є ширшим 
від поняття диктумного змісту, описаного Т. В. Шмельовою, і не є тотожним поняттю значення, 
протиставляючись останньому як інформація, зміст якої є варіативним, суб’єктивним та змінним в часі. 

Аналіз інтерв’ю як мовленнєвого жанру на основі анкети Т. В. Шмельової дає такі результати: 
1. Параметр комунікативної мети. Інтерв’ю належить до інформаційних жанрів, оскільки його 

основною метою є отримання інформації стосовно проблемного питання чи особистості 
інтерв’юйованого. Саме тому в інтерв’ю навіть невербальна поведінка співрозмовника (жести, міміка) є 
інформативною.  

Звертаючись до співрозмовника, інтерв’юер також намагається привернути увагу громадськості до 
суспільно значимих проблем, пошуку причинно-наслідкових зв’язків між подіями і досягнути 
перлокутивного ефекту, спонукаючи читачів / слухачів / глядачів до їх розв’язання.  

Інтерв’ю може інкорпорувати елементи й інших жанрів: етикетних при реалізації фатичної функції 
контактовстановлення чи оцінних для підтримання позитивної атмосфери комунікації, налаштування 
респондента на розмову та створення портретної характеристики інтерв’юйованого. 

2. Концепція автора (адресанта). При проведенні інтерв’ю враховуються такі чинники: статус, 
досвід, вік, авторитет, ступінь зацікавленості, повноваження, риси характеру інтерв’юера тощо. 
Особистість інтерв’юера, його ставлення до респондента, рівень поінформованості та професійної 
майстерності – наріжні камені успіху інтерв’ю. 

3. Концепція адресата. В інтерв’ю виділяють прямого адресата – інтерв’юйованого, який виступає 
активним учасником мовленнєвої інтеракції, та непрямого / пасивного / прихованого –  
читацьку / глядацьку аудиторію чи аудиторію слухачів, тому при проведенні інтерв’ю слід враховувати 
соціально-психологічні, особистісні, професійні характеристики інтерв’юйованого та інтереси цільової 
аудиторії. 

4. Диктумний зміст (зміст події). Окреслений параметр простежується в структурних елементах 
інтерв’ю: заголовку, вступній, основній частинах та підсумку і, як правило, має діалогічний характер 
викладу у формі питань-відповідей. Тематика інтерв’ю обумовлюється видом діяльності 
інтерв’юйованого, але головною вимогою залишається актуальність та цікавий характер розмови, 
враховуються також характер актантів, оцінка, що надається події, її часова перспектива, зв’язок з 
особистісною сферою автора / адресата тощо. 

5. Фактор комунікативного минулого. В інтерв’ю здійснюється не лише обговорення подій та 
проблем, що мають місце в момент мовлення, але й ретроспективний аналіз подій та вчинків 
респондента, що є складовими репрезентації останнього. 

6. Фактор комунікативного майбутнього. Зазначений фактор стосується планів адресата на 
майбутнє, а також пов’язаний із заповненням інформаційної лакуни, викликаної ініціативною реплікою-
запитанням. 

7. Параметр мовного втілення. В інтерв’ю реалізується спектр можливостей для його мовного 
оформлення (вибір лексичних, граматичних, стилістичних засобів вираження думки і оцінки 
респондента, тактико-стратегічний потенціал тощо) та способів представлення інтерв’ю адресатові. 

8. Комунікативний смисл. Невідповідність особистісного комунікативного смислів адресанта і 
адресата, а також узуальних та оказіональних комунікативних смислів часто стає причиною 
неправильного декодування намірів мовця респондентом, спонукає адресата до пошуку прихованих 
підтекстів, і, як наслідок, призводить до непорозумінь, конфліктів та комунікативних невдач в інтерв’ю. 

Отже, здійснений нами аналіз інтерв’ю на основі анкети Т. В. Шмельової дає можливість віднести 
інтерв’ю до мовленнєвого жанру. Серед інших суттєвих ознак інтерв’ю слід назвати діалогічний спосіб 
структурної організації, при якому зміна мовленнєвих суб’єктів проявляється експліцитно у формі 
''питання-відповідь'' в усному інтерв’ю та експліцитно / імпліцитно зберігається у його письмовій формі. 
З цією ознакою нерозривно пов’язана ще одна властивість інтерв’ю – його інтерактивний характер, що 
передбачає комунікативну взаємодію інтерв’юера з інтерв’юйованим та цільовою аудиторією. Для 
діалогу в інтерв’ю у переважній більшості випадків є властивим тема-рематичний спосіб розгортання 
інтеракції, відповідно до якого відповідь на попереднє запитання інтерв’юера обумовлює зміст 
наступної питальної репліки. Це означає, що, незважаючи на наявність попередньо підготовлених 
запитань, аналізований жанр зберігає риси спонтанності, безпосереднього, невимушеного, ''живого'' 
спілкування не тільки у ситуації усного мовлення, але й у ході висвітлення на шпальтах друкованих 
видань. 
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Мовознавчі дослідження свідчать про відсутність уніфікованої таксономії мовленнєвих жанрів. 
Існуючі жанрові класифікації дають можливість виділити такі групи жанрів: 
 первинні / вторинні жанри [7: 237],  
 прості / складні,  
 примарні / секундарні,  
 жанрово-необмежені / тематично-спеціалізовані [14: 112–113], 
 жанри, що будуються за досить жорсткими інформаційними моделями / узуальними 

інформаційними моделями / жанрово-нерегламентовані тексти) [15: 53–54].  
Аналіз мовленнєвого жанру інтерв’ю на основі запропонованих класифікацій дає можливість 

віднести його до групи вторинних, складних, секундарних, тематично-спеціалізованих мовленнєвих 
жанрів, що будуються за узуальними інформаційними моделями.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, інтерв’ю виступає складним 
комунікативним феноменом, специфічним мовленнєвим жанром, що характеризується параметрами 
комунікативної мети, диктумного змісту, комунікативного смислу, концепціями адресата та адресанта, 
факторами комунікативного минулого та комунікативного майбутнього, а також діалогічним способом 
структурної організації, інтерактивним характером та тема-рематичним способом розгортання інтеракції. 
Інтерв’ю є вторинним, складним, секундарним, тематично-спеціалізованим мовленнєвим жанром, що 
будується за узуальними інформаційними моделями. Перспективу подальших розвідок вбачаємо у 
дослідженні особливостей розгортання інтерв’ю в друкованих виданнях масмедійного дискурсу. 
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Кузьменко Е. Ю. Особенности интервью как речевого жанра. 

В статье рассматриваются исторические изменения в трактовке понятия ״жанр״, анализируются 
существующие жанроведческие исследования и прослеживается их связь с теорией речевых жанров 
М. М. Бахтина. Отдельное внимание уделяется сравнению дефиниций речевого жанра, предложенных 

разными лингвистами, обращается внимание на гибкий, изменчивый характер последнего и 
предлагается собственное определение речевого жанра, раскрывающееся через понятие 

коммуникативной ситуации. Предпринимается попытка выделить жанровые характеристики 
интервью на основе паспорта жанра Т. В. Шмелёвой, дополненного параметром коммуникативного 
смысла Ф. С. Бацевича. Анализируются другие характерные признаки речевого жанра интервью: 
диалогичность, интерактивный характер, тема-рематический способ развития интеракции. 

Ключевые слова: генология, речевой жанр, жанровая таксономия, жанр интервью, коммуникативная 
ситуация, анкета жанра. 

Kuzmenko O. Yu. Pecularities of the Interview as a Speech Genre. 

The article deals with peculiarities of the interview as a speech genre that has gained its popularity due to the 
productive way of obtaining information in the process of dialogic interaction of its participants. Communicative 
interaction in the interview is based on some genre canons, the extraction of which explains the topicality of our 

research. In linguistic studies interview is analyzed as a speech genre, a type of the text or a type of the 
discourse. In our investigation this phenomenon is viewed from its genre perspective. Special attention is paid to 
the examination of historical changes in defining genre as a notion. The definitions of speech genre suggested by 

different linguists are compared, a changeable character of the genre is highlighted, our own definition of the 
speech genre as a communicative situation is offered. Genre characteristics of the interview are described on the 
basis of the passport of genre created by T. V. Shmeleva and expanded with a parameter of communicative sense 

suggested by F. S. Batsevich. The conducted analysis proves that interview is a complex communicative 
phenomenon, a specific speech genre that is characterized by the parameters of communicative aim, content of 

the event, communicative sense, concepts of the addresser and the addressee, factors of communicative past and 
communicative future and also by dialogic structure, interactive character and thema-rhematic development of 
the interaction. Interview is a complex, secondary, thematically specific speech genre that is based on a usual 

information model. 

Key words: speech genre, genre interview, communicative situation, communicative phenomenon, parameters. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У ФАКТИЧНИХ І 
КОНТРАФАКТИЧНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ З ПІДРЯДНИМ УМОВИ В 

СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті досліджуються особливості функціонування дієслівних форм у головній та підрядній клаузах 
середньоанглійського складнопідрядного речення з підрядним умови. Встановлено, що англійська мова 
зазначеного періоду характеризується відсутністю уніфікованих засобів на позначення умовних 

відносин, про що свідчить співіснування форм індикатива і суб'юнктива у межах одного 
складнопідрядного умовного речення, а також становлення аналітичних засобів вираження умовних 

відношень у вигляді конструкцій з модальним дієсловом. 

Ключові слова: складнопідрядне речення з підрядним умови, індикатив, суб'юнктив, флективні та 
аналітичні форми, модальний претерит. 

У сучасних лінгвістичних студіях існують різноманітні критерії класифікації умовних речень. Так, 
наприклад, Д. Денсігіер поділяє умовні речення на індикативні та суб'юнктивні (контрафактичні). 
Індикативні умовні речення містять умову, яку мовець визначає як виконану або потенційно виконану. 
Суб'юнктивні позиціонують дію як таку, що можлива в іншому світі, несумісному з реальним. У цьому 
випадку поділ складнопідрядних речень з підрядним умови (СРПУ) відбувається за критерієм вживання 
в цих реченнях дійсного та умовного способу дієслів у головній та підрядній клаузах [1: 13]. У 
середньоанглійському періоді, що є періодом бурхливого розвитку англійської мови, її переходу з 
синтетичної до флективної типології, а звідси і відсутності усталених форм на позначення структурно-
семантичних відношень між головною та підрядною клаузами в складнопідрядному умовному реченні, 
критерій вживання індикатива і суб'юнктива на позначення реальності / нереальності умови є 
нерелевантним. Поряд з успадкованими флективними ознаками умовності з давньоанглійської мови, а 
саме вибором форм дієслівного способу в головному реченні, що залежить від природи клаузи 
(вираження побажання, команди тощо), і в підрядному реченні, що залежить від типу підрядної клаузи, 
відношення мовця до висловленого і від способу, що виражений у головному реченні, в 
середньоанглійській мові починають функціонувати аналітичні форми на позначення значення умовності 
[2: 876]. Об'єктом статті є середньоанглійське складнопідрядне речення з підрядним умови. Предмет 
дослідження складають особливості функціонування флективних і аналітичних форм на позначення 
відношень умови у складнопідрядних реченнях зазначеного типу. Метою дослідження є аналіз 
функціонального навантаження дієслівних форм у головній та підрядній клаузах СРПУ. 

Успадковані з давньоанглійської мови форми умовного способу вживалися майже в усіх 
середньоанглійських підрядних реченнях (адвербіальних і комплементарних, при передачі непрямої 
мови) [3: 184]. Загальна тенденція до вирівнювання закінчень в середньоанглійській мові, що відбувалася 
частково завдяки фонетичним змінам, частково завдяки дії закону зміни за аналогією, не могла не 
позначитися на парадигмі дієслова, що зазнала величезних змін [4: 246–248]. Різниця між флексіями 
індикатива та суб'юнктива помітно зменшилася. Парадигма останнього представлена у 
середньоанглійській мові двома дистинктивними формами: форма однини present і past subjunctive мала 
закінчення –е, форма множини present і past subjunctive мала закінчення – en [5: 6]. Окрім уніфікації 
закінчень, ситуація щодо класифікації фактичних та контрафактичних речень в середньоанглійській мові 
ускладнюється також і тим, що в ній наявні успадковані з давньоанглійського періоду розвитку 
англійської мови випадки вживання суб'юнктива і в головному, і в підрядному реченнях, напр., 

(1) Þarefore, þou man and þou wyfe, Ȝyf þou be of clenë lyfe, Þar be noght drede no wycchëcrafte 
(Handlyng Synne, 8279–8281) – "Таким чином, ти, чоловік і ти, дружина, Якщо ви ведете чисте життя, 
Не буде (у вас) ні страху, ні чаклунства". 

Приклад (1) містить форми subjunctive і у головному, і у підрядному реченнях. Вважаємо, що у цьому 
випадку вживання зазначеної форми у головній клаузі свідчить про вираження мовцем свого бажання 
або настанови, що є успадкованим з давньоанглійської мови і релевантним для англійської мови цього 
періоду.  

У середньоанглійській мові форми суб'юнктиву мали дві форми: минулого і неминулого (past, non-
past), при цьому критерієм поділу був не темпоральний, а модальний аспект. Як і в давньоанглійському 
періоді форми present subjunctive у середньоанглійській мові виражали побажання, настанову, повчання, 
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так званий повчальний суб'юнктив (hortatory subjunctive) [3: 272]. Повчальний суб'юнктив в 
середньоанглійській мові виражається за допомогою перифрастичної конструкції з let, напр. (2), 

(2) And if that any of us have moore than oother, Lat hym be trewe and parte it with his brother 
(The Friar's Tale, 1533–1534) – "І якщо один з нас має більш ніж інший, нехай він поступить чесно і 
поділиться із своїм братом". 

Про вживання форм present subjunctive однозначно можна говорити за умови наявності маркованої 
форми, що, як вже було зазначено, становить труднощі, оскільки в середньоанглійській мові форми 
індикативу і суб'юнктиву збігаються. Маркованою залишається лише форма present subjunctive be (3), а 
маркер умовного способу –е часто збігається з особовим закінченням дієслова, що вживається в 
індикативі, напр., 

(3) And if mi ladi be to wyte, I preie to god such grace hir sende That sche be time it mot amende 
(The Confessio Amantis, Book 5, 4530–4532) – "І якщо мою даму будуть звинувачувати, Я молитиму Бога 
послати їй таке прощення, Щоб у неї був час, який зможе усе виправити". 

У реченні (3) форми present subjunctive сигналізують про те, що мовець видає ситуацію як бажану, на 
відміну від речення (4), де умовне речення експлікує фактичний стан речей і містить форми дійсного 
способу дієслів і в антецеденті, і в консеквенті, напр.,  

(4) Ȝyf þou yn cherche dest any of þyse, Þou trespast aȝens þe fraunchyse (Handlyng Synne, 8919–
8920) – "Якщо ти у церкві зробиш щось таке, Ти порушиш (право на) свободу". 

Про відсутність фіксованих форм на позначення фактичності / гіпотетичності / контрафактичності дії 
в середньоанглійській мові свідчить також вживання індикативних та суб'юнктивних форм у межах 
одного речення. Так, у прикладі (5) вживаються дві форми другої особи однини минулого часу, 
індикатив vsedest і wystyst, одна форма третьої особи однини теперішнього часу, індикатив ys, і форма 
другої особи однини минулого часу, суб'юнктив helde. При цьому, в прикладі (5) наявні дві однорідні 
умовні клаузи, що описують умови, при яких інформація у головній клаузі є правдивою. Проте дієслова в 
цих клаузах марковані різними формами способу, наприклад, 

(5) Ȝyf þou euer vsedest halewed þyng, And wystyst hyt fyl to cherches offryng, Hyt ys grete synne, y do 
þe to knowne, Ȝyf þou helde hyt as for þyn owne (Handlyng Synne, 8785–8788) – "Якщо ти коли-небудь 
використовував святу річ, І знав, що це пожертвування для церкви, Це великий гріх, я хочу, щоб ти знав, 
Якщо ти тримав цю річ як свою власну". 

У цілому в таких "міксованих" умовних реченнях спостерігається тенденція до вживання умовного 
способу в антецеденті, і дійсного способу в консеквенті. Пояснюємо це тим, що мовець констатує факт і 
демонструє свою впевненість у виконанні дії, що залежить від певних обставин. Відсутність переконання 
у відповідності цих умов дійсності, вираження припущення щодо їх існування, експлікується за 
допомогою суб'юнктивних форм. 

Форма past subjunctive в підрядному умовному реченні у цілому виражає уявну або нереальну умову. 
Так, у прикладі (6) зрозуміло, що мовець не отримав своєї коханої і демонструє жалкування з цього 
приводу, наприклад,  

(6) If I hire hadde, it were ynowh, Hir love scholde me suffise Withouten other coveitise (The Confessio 
Amantis, Book 5, 2850–2852). – "Якби я її мав, цього було б достатньо, Її любов мене б задовольнила Без 
користолюбства". 

У випадках вживання "міксованих" речень, де вживаються форми past subjunctive і форми індикатива, 
відчутним стає темпоральний аспект. Так, наприклад, у реченні (7), форми past subjunctive were і 
індикативу haue демонструють часову різницю між вимовленим і тими подіями, які зробили цю локуцію 
можливою, напр.,  

(7) Yif he ne were, ich were nou ded, So haue ich don Mi soule red (Havelok the Dane, 1974–1275) – 
"Якби не він, я був би мертвий Тому я дотримаюсь поради своєї душі (свого серця)". 

У середньоанглійській мові фіксуємо поодинокі випадки функціонування складних форм past perfect 
(8) у підрядному реченні умови. При цьому, це явище не було лімітованим лише одним діалектом, а 
спостерігається в північному, центральних та південних діалектах. Вважаємо це початком 
функціонування цих форм для локалізації нереальної дії у минулому, напр., 

(8) Ȝyf hit hadde ben at her pay, Þat song had lasted al þat day (The Story of England, 11277–
11278) – "Якби це залежало від неї, Та пісня лилася б увесь той день". 

У прикладі (8), узятому із писемної пам'ятки південного діалекту, що датується серединою XIV ст., у 
головній та підрядній клаузах вжито форми past perfect. У реченні також вжито додатковий маркер 
віднесення дії до минулого, а саме вказівний сполучник that. Уваги заслуговує також і той факт, що в 
антецеденті прикладу (8) складна дієслівна форма додатково маркована флективним маркером умовного 
способу, на відміну від консеквентної клаузи, що, на нашу думку, є додатковим свідченням того, що в 
середньоанглійській мові відбувається перебудова мови з флективної до аналітичної типології.  

Про відсутність чітких критеріїв темпоральної віднесеності нереальної дії до 
теперішнього / майбутнього часів, з одного боку, і минулого, з іншого, як у сучасній англійській мові, 
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свідчить вживання у однорідних за структурно-семантичними ознаками підрядних реченнях умови 
флективно маркованих форм past subjunctive і past perfect. Так, у прикладі (9) в підрядних умовних 
клаузах міститься вказівка, що потрібно було б зробити слухачеві у минулому. Проте, у дієслівних 
формах спостерігаємо різну темпоральну віднесеність семантично одночасних дій, напр.,  

(9) Ȝyf he hadde slept, hym neded awake, Ȝyf he were wakyng, he shulde aquake (Handlyng Synne, 7837–
7838) – "Якби він спав, його треба було б розбудити, Якби він прокинувся, він би затремтів ". 

Елімінація / синкретизм дієслівних закінчень протягом середньоанглійського періоду не могли не 
спричинити появу нових, більш прозорих перифрастичних конструкцій для вираження того чи іншого 
синтаксичного феномену. На позначення умовних відношень в англійській мові XII–XV ст. активно 
почали вживатися синтаксичні конструкції з модальними дієсловами (sholde, shal, wolde, wil, may,) 
[4: 362]. Для релевантного аналізу питомої ваги вживання аналітичних та флективних форм дієслова у 
СРПУ нами було враховано різну кількість виявлених випадків вживання СРПУ в основних періодах 
розвитку середньоанглійської мови (МЕ1 – 300, МЕ2 – 550, МЕ3 – 950, МЕ4 – 1200 прикладів), що 
дозволило унаочнити загальну тенденцію до аналітизації СРПУ – з 24 % у МЕ1 до 44 % у МЕ4, що є 
суголосним тезі про перехід англійської мови цього періоду від синтетичного типу до аналітичного.  

Принагідно зазначимо, що вирівнювання закінчень спостерігається і у формі інфінітива, що 
вживається після модального дієслова у перифрастичних умовних конструкціях. У цих випадках, 
закінчення інфінітиву –e є омонімічним суб'юнктивній флексії –е. Так, у прикладі (10) в антецеденті 
вжито дієслівні форми у суб'юнктиві, проте у консеквенті спостерігаємо вживання модального дієслова 
shal, і інфінітивної форми teche, напр.,  

(10) Ȝyf þou se hyt mysdo or seye, Þou shal teche hyt better wey (Handlyng Synne, 9577–9578) – "Якщо ти 
побачиш, щось здійснено неправильно або сказано (помилково), Ти маєш навчити кращого шляху". 

Цікавим видається і той факт, що наприкінці середньоанглійського періоду в мові фіксуються 
конструкції з модальним дієсловом та перфектним інфінитивом у головній клаузі умовного речення, 
напр., 

(11) And if þe grete Lordes of Engeland hade bene onelich wedded to Englisshe peple, þan shulde pees haue 
bene, and reste amongus ham (The Brut, or the Chronicles of England, p. 220) – "І якби величні Лорди Англії 
одружувалися лише на англійках, то був би мир та спокій поміж них". 

У прикладі (11) форма past perfect, з одного боку, і modal + perfect infinitive, з іншого, експлікують, 
по-перше, модальний аспект висловлення – мовець позиціонує його як контрафактичний. Зрозуміло, що 
лорди одружувалися не лише з англійками, через що в країні був неспокій.  

Проаналізувавши вибірку умовних речень з пам'яток середньоанглійської мови, пропонуємо вектор 
становлення аналітичних форм на позначення нереальних умовних відношень від наявності 
суб'юнктивного маркера у фінітного дієслова (–е / – en), вживання модального претериту маркованого 
суб'юнктивним маркером, до вживання немаркованого модального дієслова + форми інфінитиву. 
Модальне дієслово у претериті втрачає суб'юнктивне маркування за аналогією до форми теперішнього 
часу модального дієслова, яке, як засвідчує наша вибірка, експлітицно немаркована суб'юнктивним 
маркером (риса, притаманна сучасній англійській мові), напр.,  

V+e > M+e V > M V 
(12) Of vs gete þey neuere nought, But ȝif hit be ouer dere abought (The Story of England, 11629–11630) 

(V+e) – "Від нас вони нічого не отримають, Якщо це не буде здобуто через горе". 
(13) swore by Almygty God and by his holy names, but if þat he wolde go wiþ ham, he shulde be dede" 

(The Brut, or the Chronicles of England, p. 217) "… і заприсягся Усевишнім Богом і його святим ім'ям, 
якщо він не піде із ними, він помре" (M+e V)  

Для середньоанглійської мови є характерним вживання моделей V+e, M+e V, що свідчить про те, що 
мова, синтезуючи ознаки аналітизму і синтетизму, поступово відмовляється від останніх, при цьому ці 
зміни не відбуваються миттєво.  

Як свідчить наша вибірка найбільш розповсюдженим модальним дієсловом, що вживається у 
консеквенті СРПУ, є дієслово sholde (і його форми) (29,5 %). Речення з цим дієсловом експлікує 
нереальність дії, напр.,  

(14) Yiff that my kyngdom were here, Angellus of heven schuld me were (The Northern Passion, 1092–1093) 
– "Якби тут було моє королівство, Ангели небесні мене б охороняли".  

Цікавим видається і той факт, що модальний претерит sholde спорадично вживається і на позначення 
гіпотетичної дії. Так, у прикладі (15) дієслово в антецеденті марковано суб'юнктивом флективно 
(відсутність особового закінчення індикативу), а модальний претерит scholde презентує дію як 
гіпотетичну. Вибір саме цієї форми модального дієслова, на наш погляд, свідчить про те, що мовець 
виражає крайній ступінь невпевненості щодо можливості виконання дії, напр., 

(15) þat ȝyf he come, he scholde þem lese (The Story of England, 10575) – "Якщо він прийде, він їх 
втратить". 

Основними сферами функціонування дієслова shall (24,2 %) вважаємо: 
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- вираження гіпотетичної дії, що може статися у майбутньому. При цьому, припущення 
мовця залежить від умов, виражених в антецеденті, напр., 

(16) But ȝyf he do, he shal be forlore, Þat y warne hym weyl before (Handlyng Synne, 3301–3302) – "Якщо 
він зробить (це), він буде нещасним, Про що я його давно попереджав" 

- експлікація фактичної умови, напр.,  
(17) Bot if it is along on me Of that ye unavanced be, Or elles it belong on you, The sothe schal be proved 

nou (The Confessio Amantis, Book 5, 2327–2330) – "Якщо це не моя провина, Що ти не рухаєшся вперед, 
Або якщо це твоя провина, Правда повинна бути доведена зараз". 

- вираження можливості існування умов (в антецеденті), для виконання дії у консеквенті 
(18) The pure kyng Paladian priuely stale: And we excusit of skathe, yf sclaunder shall Rise (Gest Historiale 

of the Destruction of Troy, 1175) – "І ми пробачимо заподіяну шкоду, якщо підніметься скандал". 
- вираження гіпотетичної дії стосовно теперішнього у міксованих реченнях, напр.,  
(19) Bot if they hadden Achilles Here werre schal ben endeles (The Confessio Amantis Book 5, 3093–3094) 

– "Якби у них не було Ахілла, Їхня війна була б безкінечною". 
Модальний претерит дієслова wolde (20 %) вживається для вираження нереальної дії у минулому, 

напр.,  
(20) By God, if wommen hadde writen stories, As clerkes han withinne hire oratories, They wolde han writen 

of men moore wikkednesse Than al the mark of Adam may redresse (Canterbury Tales, Fragment 3, 694–696) – 
"Клянуся Богом, якби жінки писали розповіді, як клерки пишуть свої дослідження, вони б написали про 
чоловіків більш поганого, ніж всі представники чоловічої статі могли б виправити".  

Граматикалізація модального дієслова may (13%) не завершується у середньоанглійський період, 
оскільки воно зберігає значення "могти" і вживається в тих контекстах, де виконання дії залежить від 
фізичних можливостей мовця або слухача, особливо після дієслів говоріння, дієслів руху (21), або як 
повнозначне дієслово (22), напр.,  

(21) Let þem wynne hit ȝif þat þey may (The Story of England, 11719) "Нехай вони виграють, якщо 
зможуть". 

(22) Ȝyf þou praye þus and syþen wel do, So mayst þou come hys mercy to; (Handlyng Synne, 4563–4564) – 
"Якщо ти молитимешся так і після цього робитимеш (усе) добре, Ти зможеш отримати його милість". 

Модальний претерит mygte (9,5%) і його форми також вживалися для передачі дії, що могла би 
статися, проте не відбулася, напр.,  

(23) For ȝyf she lyued yn wykkednes, Þan myȝte we do to here sum stres (Handlyng Synne, 8231–8232) – 
"Якби вона жила у гріху, Ми б на неї натиснули". 

Найменш уживаними аналітичними засобами вираження умовних відношень у нашій виборці 
виявилися дієслова will ( 3,5 %) і most (1,3 %). Дієслово will переважно вживається в антецеденті та 
позначає гіпотетичні умови для виконання дії (24), на відміну від деонтичного most, який вживається в 
консеквенті (25), пор., 

(24) If yoe will in hym trowe or triste, He will be with yoou euere and aye (The York Plays, 349–350) – 
"Якщо ти будеш в нього вірити, Він буде з тобою знову". 

(25) Forthi, mi sone, if thou wolt live In vertu, thou most vice eschuie (The Confessio Amantis, Book 1, 
2254–2255) – "Таким чином, мій сине, якщо ти будеш жити У добрі, ти від більшості пороків повинен 
утриматися". 

Отже, середньоанглійська мова характеризується відсутністю уніфікованих засобів на позначення 
умовних відносин. Форми індикатива і суб'юнктива співіснують навіть у межах одного 
складнопідрядного умовного речення; фактичність умовного речення передається за допомогою 
дієслівних форм дійсного способу; оптативність – за допомогою форм present subjunctive; 
контрафактичність – формами past subjunctive. У зазначений період відбувається поступове становлення 
аналітичних засобів вираження умовних відношень у вигляді перифрастичних конструкцій з модальним 
дієсловом. Найуживанішими дієсловами у контрафактичному умовному реченні є sholde і wolde, в той 
час коли у фактичному умовному реченні домінують shall і may. Перехід від флективного до 
аналітичного способу вираження умовних відношень відбувається за зразком V+e > M+e V > M V.  
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Кхелил О. И. Функциональные особенности глагольных форм в фактических и контрафактических 
сложноподчиненных предложениях с придаточным условия в среднеанглийском языке.  

В статье исследуются особенности функционирования глагольных форм в главной и придаточной 
клаузах среднеанглийского сложноподчиненного предложения с придаточным условия. Установлено, 

что английский язык указанного периода характеризуется отсутствием унифицированных средств для 
обозначения условных отношений, о чем свидетельствует сосуществование форм индикатива и 
субъюнктива в рамках сложноподчиненного условного предложения, а также становление 

аналитических средств выражения условных отношений в виде конструкций с модальным глаголом.  

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение с придаточным условия, индикатив, субъюнктив, 
флективные и аналитические формы, модальный претерит. 

Khelil O. I. Functional Peculiarities of Verb Forms in Factual and Counterfactual Complex Sentences with 
an Embedded Clause of Condition in Middle English.  

The research deals with distinctive features of predicate verb forms functioning in Middle English conditional 
sentences. A corpus of Middle English written records serves the material of the investigation and represents 

main Middle English territorial dialects covering four main subperiods in the development of Middle English. As 
the English Language of the XII– XV centuries is the period of drastic changes in the structure of the language, 
its transition from the language of synthetic to analytic typology, the indicative / subjunctive forms functioning 
criteria for differentiating factual / counterfactual condition proves not relevant. The article states that Middle 

English is characterized by the absence of unified means of marking condition. Indicative and subjunctive forms 
coexist within the same complex sentence with an embedded clause of condition. The factual condition is 

expressed with the help of indicative forms, the optative action is explicated by present subjunctive forms, the 
unreal action – with the help of past subjunctive forms. Within the period investigated there appear periphrastic 
constructions with modal verbs which are considered to be analytical means for expressing condition. The most 
productive modals that function in these constructions are sholde, wolde to explicate an unreal action and shall, 
may to express a real possibility of an action. The least spread analytical means for expressing the conditional 

relations are syntactic constructions with will and most. The transition from synthetic to analytic means of 
expressing the conditional relations al in all follows the pattern: V+e > M+e V > M V.  

Key words: conditional sentence, indicative, subjunctive, synthetic and analytic forms, modal preterit.  
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ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ  

Стаття присвячена дослідженню функцій дискурсивних маркерів та особливостей їх вживання в 
дискурсі. Проаналізовано класифікації дискурсивних маркерів в сучасній англійській мові і визначено їх 
основні класи, а саме прагматичні маркери: базові маркери, маркери-коментарі, паралельні маркери, 
дискурсивні маркери; семантичні маркери: умовні маркери, протиставні маркери, темпоральні 

маркери; топікальні маркери. У статті здійснено спробу класифікувати дискурсивні маркери відповідно 
до функцій, що вони виконують. Дискурсивними називаються маркери, котрі не мають реального 

лексичного значення, однак функціонують для передачі намірів мовця під час розмови. Це – слова, фрази, 
конструкції, які виступають мовним елементом структурування дискурсу. Вивчення специфіки 

дискурсивних одиниць вказує на їхні основні ознаки, а саме на мультикатегорійність і 
поліфункціональність.  

Ключові слова: дискурс, дискурсивні маркери, прагматичні маркери, семантичні маркери, топікальні 
маркери, когерентність. 

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика характеризується тенденцією до вивчення дискурсу, 
його дефініцій, структуризації, систематизації його типів та різнопланового дослідження. Це зумовило 
необхідність виокремлення засобів, тобто компонентів, котрі забезпечують зв’язність різних видів 
дискурсу, що визначає актуальність даного дослідження.  

Метою дослідження є аналіз функцій дискурсивних маркерів та особливостей їх вживання в 
дискурсі. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: 1) проаналізувати класифікації 
дискурсивних маркерів в сучасній англійській мові; 2) визначити основні класи прагматичних, 
семантичних та топікальних маркерів; 3) класифікувати дискурсивні маркери відповідно до функцій, що 
вони виконують.  

Виклад основного матеріалу. Термін "дискурс" (фр. discours – промова, виступ) означає зв’язне 
мовлення в конкретних соціокультурних, психологічних умовах і відбиває ситуацію безпосередньої 
мовної діяльності з урахуванням форм спілкування, поведінки, міміки, жестів мовця, текст разом з 
умовами його творення сприймання, динамічний контекст культури, у якому здійснюється прочитання 
тексту та його вплив на свідомість читача [1: 38]. Вивченням дискурсу у різних його проявах займалися: 
Г. Почепцов, В. Карасик, О. Селіванова, Н. Арутюнова, Т. ван Дейк, І. Шевченко, О. Морозова, 
В. Григор’єва [2].  

Найбільш поширеними у мовознавчих студіях засобами створення зв’язності (когерентності) 
дискурсу є дискурсивні одиниці, що мають декілька назв: дискурсивні конективи [3], дискурсивні 
маркери [4: 932], дискурсивні оператори [4: 932], дискурсивні слова [3] тощо. Дискурсивний маркер 
(ДМ) – поняття, що з’явилось в лінгвістиці недавно, тому загальноприйнятого чіткого визначення і 
однозначного розуміння цієї відносно нової категорії не існує. Однак можна виокремити диференційні 
ознаки ДМ: 

- мультикатегорійність (співвідношення ДМ із сполучниками, прислівниками, модальними 
словами, частками, вставними словами, вигуками) [1]; 

- факультативність (вказівка на взаємодію мовця і слухача, ставлення адресанта до адресата, до 
ситуації загалом) [1]; 

- поліфункціональність (вживання ДМ в конкретних комунікативних ситуаціях) [5]; 
- незмінюваність (до ДМ належать частки, вигуки, сполучники, вставні слова, фрази, конструкції, 

тобто незмінювані дискурсивні одиниці) [1]; 
- релятивність (вживання у певному контексті) [5].  
Сучасні підходи до класифікації і тлумачення терміну "дискурсивний маркер" представлені у працях 

Д. Шифрін, Б. Фрейзера, Е. Траугот, Л. Брінтон, О. Котова, К. Бауера-Рамазані, К. Кисельової, Д. Пайяр. 
Дискурсивним маркером називається мовний інструмент структурування дискурсу – слова, фрази, 
конструкції, що не мають реального лексичного значення, однак виконують важливі функції. Розглянемо 
основні функції ДМ за критерієм передачі намірів мовця під час розмови. Дискурсивні функції умовно 
поділяють на регулятивні, організаційні і когерентні. 

1. Регулятивні функції ДМ пов’язані з передачею різного ступеня достовірності інформації, 
додаткових значень, висловлення своєї думки, оцінки змісту і мовлення, емоційного відношення та 
наголошення на головному.  
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2. Організаційні функції ДМ поділяють на рівні речення та дискурсу. ДМ об’єднують декілька речень 
або їх частин на першому рівні, тобто на рівні речення. Це можуть бути сигнали логічних відносин, 
введення прикладу, пошук слова, додавання необхідної інформації. На рівні дискурсу ДМ вказують на 
його компоненти (вступ, перехід від однієї теми до іншої, висновок), послідовність тем та ідей [6: 35]. 

3. Важливою характеристикою ДМ є забезпечення формально-граматичної та смислової зв’язності 
частин тексту, що здійснюється за рахунок когезії (забезпечення формального зв’язку дискурсу за 
різними типами відношень між його складовими) та когеренції (забезпечення смислової організації 
тексту як єдиного цілого). Когерентна функція ДМ реалізується на трьох структурних рівнях дискурсу: 
семантичному, прагматичному і топікальному. Відповідно виокремлюють:  

- семантичні маркери співвідносять дві суміжні пропозиції, зосереджують увагу реципієнта на 
логічній і хронологічній послідовності; 

- прагматичні маркери виражають зв'язок між двома суміжними мовленнєвими актами, 
сигналізують про причинні та контрастивні прагматичні зв’язки між висловленнями; 

- топікальні маркери виступають засобами тематичної організації дискурсу, а також поєднують 
його дистантнорозташовані сегменти. 

Д. Шифрін виокремлює 11 ДМ (and, but, or, because, now, then, so, oh, well, you know, I mean) і 
підкреслює, що їх основна функція полягає у забезпеченні когезії тексту. Дослідниця зазначає, що 
дискурсивні маркери не створюють, але демонструють відношення між сегментами дискурсу [7: 88]. 
Вивчення цих одиниць проводиться з урахуванням п’яти "рівнів мовлення" (planes of talk): 
1) пропозиційна структура; 2) структура дій (мовленнєві акти); 3) структура чергування реплік; 4) склад 
учасників; 5) інформаційний стан повідомлення. ДМ інтегрують взаємопов’язаність одиниць на усіх 
рівнях. При цьому кожен ДМ відноситься, в першу чергу, до конкретного плану: oh – до інформаційного 
стану повідомлення і структури дій, and – до пропозиційної структури тощо [7: 89].  

Проаналізуємо функціональні особливості ДМ за класифікацією, яку подає Б. Фрейзер: 
1) базові маркери (basic markers) вказують на характер або силу "базового спілкування": тип 

мовленнєвого акту, перформативи (I swear, I promise, I suggest – вказує експліцитно на силу базового 
повідомлення), "прагматичні ідіоми" (Could you, would you); 

2) маркери-коментарі (commentary markers) коментують "базове повідомлення": маркери оцінки 
(fortunately), "евіденційні маркери" (possibly), маркери джерел інформації (they say, I heard that ), маркери 
пом’якшення (If I am not mistaken, If you don’t mind), метапрагматичні маркери (actually, basically, really), 
що вказують на визначення напрямку руху нової інформації; 

3) паралельні маркери (parallel markers) доповнюють базові повідомлення: вокативи (звертання за 
іменем тощо), маркери незадоволення, маркери солідарності (my dear, frankly speaking); 

4) дискурсивні маркери (discourse markers) вказують на зв'язок базового повідомлення з 
контекстом: маркери зміни теми (by the way), контраcтивні маркери (but, however, although), деталізуючі 
маркери (in other words, more than that, particularly, also, and, or), маркери висновку (that is why, so, 
accordingly) [8: 386–387]. 

ДМ зосереджують увагу реципієнта на логічній або хронологічній послідовності подій. ДМ також 
виконують додаткові функції, що полягають в сигналізації введення висловлення, яке доповнює зміст 
попереднього. Умовно додаткові функції ДМ поділяють на позитивні та негативні. Відповідно до 
позитивних ДМ відносять: and, moreover, furthermore, also, further. Вони об’єднують частини речення в 
єдине ціле в результаті попереднього висловлення та вводять нову інформацію, враховуючи попередню. 
До негативних ДМ належать: neither… nor…, either, що використовуються у заперечних реченнях для 
зазначення ситуації, подібної до вищезгаданої [9: 13]. 

ДМ so, thus, therefore, in any case, hence, consequently, for, because маркують відношення причини та 
наслідку між пропозиціями і спеціалізуються на сигналізації того, що пропозиційний зміст введеного 
висловлення логічно випливає зі змісту попереднього і одночасно виступає наслідком [9: 13].Усунення 
ДМ з послідовності не впливає на зміст двох пропозицій, але це може ускладнити інтерпретаційний 
процес.  

За класифікацією, яку пропонують К. Кисельова і Д. Пайар виокремлюють також семантичні умовні, 
семантичні протиставні та семантичні темпоральні ДМ. До умовних ДМ належать if, provided, even if, 
assuming, otherwise, under conditions. Вони вживаються для позначення ситуації або явища, які можливо 
відбудуться в залежності від інший ситуацій, явищ. Семантичні протиставні маркери (but, however, 
though, nevertheless, still, yet, nonetheless, although, despite, conversely) поєднують зміст одного 
висловлення зі змістом другого, котрі передають зміну очікувань адресата і виступають індикаторами 
відношення з "негативною полярністю". Група семантичних темпоральних ДМ включає такі ДМ як then, 
while, first, now, finally, lastly, eventually, after, afterwards. Вони вказують на хронологічну послідовність 
подій, а також сигналізують про комунікативну важливість факту, що повідомляється [9]. 

Спираючись на класифікацію запропоновану Б. Фрейзером, у праці представника 
ранньоновоанглійського періоду теолога Томаса Брауна можна прослідкувати наявність таких ДМ: 
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1)  Conceive the distinct number of three, not divided nor separated by the intellect, but actually 
comprehended in its unity, and that a perfect trinity [10]. ДМ actually належить до класу commentary markers 
і вживається для внесення нової інформації у речення. 

2) However, I am sure there is a common spirit, that plays within us, yet makes no part in us…[10]. 
У прикладі (2) дискурсивний конектор however (discourse markers) сигналізує про контрастивні 

зв’язки між частинами висловлення. 
Для ранньоновоанглійського теологічного дискурсу притаманно використання декількох ДМ навіть у 

межах одного речення:  
3) Do but extract from the corpulency of bodies, or resolve things beyond their first matter, and you 

discover the habitation of angels; which if I call the ubiquitary and omnipresent essence of God, I hope I shall 
not offend divinity: for, before the creation of the world, God was really all things [10]; 

4) Thus we are men, and we know not how; there is something in us that can be without us, and will be 
after us, though it is strange that it hath no history what it was before us, nor cannot tell how it entered in us 
[10]; 

5) I do not deny but that true faith, and such as God requires, is not only a mark or token, but also a 
means, of our salvation; but, where to find this, is as obscure to me as my last end [10]. 

ДМ and, or, also у прикладах (3), (4) і (5) вносять додаткові значення в контекст, ДМ but, thus, though 
вказують на протиставлення суміжних пропозицій, а маркер-коментар really передає оцінку 
достовірності повідомлення. 

Висновки. Отже, дослідження функціонально-семантичних класифікацій дає змогу виділити 
широкий спектр ДМ, об’єднаних певною функцією і семантикою. Це доводить, що для таких одиниць як 
ДМ, на перший план виходять їхні функції в дискурсі. Аналіз ДМ у різних типах дискурсу є актуальним, 
оскільки з кута зору комунікативної лінгвістики вони допомагають виявити реальні наміри автора і 
механізми впливу на слухача. Проаналізовані функції вказують на приналежність дискурсивних 
конекторів до допоміжного рівня комунікації, що протиставляються основним комунікативним 
одиницям. Таким чином, функції ДМ тісно пов’язані з процесами формування різних типів дискурсу і 
слугують для підтримки їх зв’язності. З огляду на варіативність прагматичного потенціалу та 
різноманітність сфер вживання, ДМ є важливим об’єктом лінгвістичних досліджень. 
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Лисецкая Ю. В. Дифференциальные особенности дискурсивных маркеров. 

Статья посвящена анализу функций дискурсивных маркеров и особенностей их употребления в 
дискурсе. Была сделана попытка классифицировать дискурсивные маркеры согласно с функциями. 

Проанализировано классификации дискурсивных маркеров в современном английском языке и определено 
их основные классы, а именно прагматические маркеры (базовые маркеры, маркеры-коментарии, 
параллельные маркеры, дискурсивные маркеры), семантические маркеры (условные маркеры, 

сопоставительные маркеры, темпоральные маркеры), топикальные маркеры. Дискурсивным маркером 
называется маркер, который не имеет прямого лексического значения, но при этом исполняет важную 

функцию передачи целей участника коммуникативного акта. Это – слова, фразы, конструкции, 
которые выступают языковым элементом структурирования дискурса. Исследование специфики 
дискурсивных единиц указывает их основные характеристики, а именно мультикатегорийность и 

полифункциональность. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивные маркеры, прагматические маркеры, семантические маркеры, 
топикальные маркеры, когерентность. 

Lysetska Y. V. Differential Properties of Discourse Markers. 

The article deals with the analysis of the discourse markers functions and peculiarities of their usage in 
discourse. Due to different research perspectives, there has always been confusion and disagreement in the 

terminology to discourse markers. Discourse markers, also having been studied under various labels including 
discourse operators, discourse connectives, discourse words, are used extensively in both spoken and written 
language to signal the structure of the discourse. Classifications of discourse markers and their functioning in 

modern English language can define their main classes: pragmatic markers (basic markers, commentary 
markers, parallel markers, discourse markers), semantic markers (conditional markers, contrastive markers, 
temporal markers), and topical markers. Discourse markers are defined as linguistic items, with no syntactic 

function at the sentence level, which serve, according to their morphosyntactic, semantic and pragmatic 
properties, as a guide for the interpretation of utterances. The speaker adds these markers to reduce the 

cognitive effort required from the hearer to interpret the utterance, by signalling which inference reflects more 
accurately the speaker’s meaning. Discourse markers belong to different parts of speech, although they may be 

combined into one word class on the basis of their mutual functions connected with communication management 
and organization. The research of discourse markers proves that multifunctionality is their important property. 

Key words: discourse, discourse markers, pragmatic markers, semantic markers, topical markers, coherence. 
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СТРАТЕГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАКТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ: 
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

Стаття присвячена аналізу комунікативних реакцій американських підлітків. Досліджуються 
особливості комунікативної поведінки адресатів в залежності від соціально-статусних характеристик 

адресантів та ситуації спілкування. Описуються дві основі установки мовців – на кооперацію або 
конфронтацію, що визначають реалізацію мовних стратегій шляхом використання різноманітних 
комунікативних актів та мовних засобів. Вибір комyнікативної стратегії залежить від соціального 

статусу мовця, його віку, раси, рівня освіти. Термін 
''стратегія'' запозичений з військової сфери, і аналогічно до стратегічного задуму військової сутички, 
комунікативна стратегія утворює пресупозицію всієї майбутньої розмови, зумовлюючи застосування 
конкретних тактик на шлях досягнення комунікативної мети. Адресант, не будучи ознайомленим з 
ціллю мовця, обирає стратегію спонтанно, враховуючи низку вербальних та екстралінгвістичних 
факторів. Саме вплив цих факторів є вирішальним і становить цінність як об’єкт лінгвістичного 

дослідження. 

Ключові слова: стратегія, мовленнєвий акт, тактика, соціально-статусна характеристика, ситуація 
спілкування. 

Актуальність статті. Будь-яка комунікація зумовлена потребою адресанта у досягненні конкретної 
мети або регулюванні поведінки адресата, тобто мовець здійснює свою комунікативну діяльність згідно з 
певним планом. Поняття стратегії, запозичене зі сфери військового мистецтва, означає сукупність засобів 
і методів, необхідних для досягнення комунікативної цілі мовця, тобто зміни моделі світу адресата [1: 2]. 
Як відомо – ціль виправдовує засоби, тому в ефективному мовленні радше говорити не про кооперацію, а 
про комунікативну перемогу як провідний каталізатор мовлення. Поняття комунікативного успіху 
залежить від тісного переплетіння мовленнєвих стратегій і тактик, як кооперативного, так і 
конфронтаційного характеру [2: 1]. 

Об’єктом дослідження виступають реактивні висловлення як компонент комунікативної стратегії. 
Предметом дослідження є лексико-стилістичні та прагматичні характеристики реактивних 

висловлень. 
Окрім загальноприйнятого і поширеного поділу комунікативних стратегій на кооперативні та 

некооперативні (конфронтаційні) існує низка інших спроб таксономії [3: 2]. Беручи до уваги дуалізм 
людської природи, спрямований як на співробітництво, так і на суперництво, виділяють опозицію 
''мирних'' і ''агресивних'' стратегій [4: 2]. При спілкуванні мовець також може або посилювати конфлікт, 
або намагатися умиротворити співрозмовника, послабити напругу, що виникла між комунікантами. 
Враховуючи таку точку зору, мовленнєві стратегії поділяться на стратегії умиротворення (mitigation) і 
роздратування (aggravation) [5: 56].  
Стратегія конфліктної комунікативної реакції, як і комунікативна поведінка, що лежить в основі 
установки на кооперацію, визначаються за допомогою категорії Ввічливості [2: 5]. Ввічливість допомагає 
підтримувати соціальну рівновагу й дружні відносини [6: 82], уможливлює комунікацію при потенційній 
напруженості між сторонами [7: 1]. Цей принцип складається із шести постулатів: такту, 
великодушності, схвалення, скромності, згоди, симпатії [7: 81]. Існує також альтернативна теорія 
ввічливості, в межах якої модель поведінки мовця виражається опозицією – позитивна і негативна особи. 
З позитивною особою пов'язана потреба в отриманні схвалення від інших людей, а з негативною – 
потреба збереження особистої волі й автономності. 

Класики прагматики визначали ефективність спілкування шляхом аналізу і виявлення дотримання 
мовцями принципів Ввічливості та Кооперації [6: 212; 8: 47]. Наразі не існує однозначної думки, який з 
них є найбільш значущим для визначення успішності комунікації. Представники одного напрямку 
вважають, що ефективність мовлення залежить від усвідомлення і прийняття мовцями єдиної спільної 
цілі комунікації (тобто слідування принципу Кооперації і дотримання його максим) [8: 46]. Інша група 
дослідників [7: 185] вважає що базою вдалої комунікації слугує створення середовища позитивної 
взаємодії, що надає всі умови для втілення мовцями своїх стратегії спілкування (тобто мова йде про 
дотримання принципу Ввічливості). Представники третього напрямку схильні розглядати кооперативну 
комунікацію з погляду її ефективності в досягненні поставленої мети [7: 185]. 
Реальна комунікативна практика свідчить про те, що мовлення основане на співпраці, радше представляє 
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собою ідеальний образ поведінкового стереотипу, а не реальний стан речей [9: 31]. Поява 
комунікативних конфліктів у буденному спілкування є звичним явищем, оскільки будь-яка 
комунікативна ситуація – потенційного конфліктна, оскільки мовці мають різні особистісні якості, 
уявлення про світ. Головною причиною слугують протилежні глибинні комунікативні стратегії або 
комунікативні цілі співрозмовників [10: 139]. 

Недотримання принципів кооперації і ввічливості не є маркером комунікативної невдачі. Навпаки, 
переважають ті комунікативні ситуації, коли всі постульовані Г. П. Грайсом принципи виявляються 
неспроможними й часто перетворюються у свою протилежність. Таким чином, погляди більшості 
лінгвістів однакові – випадки конфронтації в мовному діалогічному спілкуванні неминучі, і саме вони є 
лінгвістично цікавими [11: 125].  

Мовлення – процес динамічний. Комунікативна стратегія будується, як на основі ментальних 
стереотипів, так і шляхом усвідомлення комунікативних цілей одне одного [12: 303].Адресант 
спілкування усвідомлює свою комунікативну мету, оперує доцільною стратегією і тактиками мовлення. 
На противагу цьому, адресат попередньо не обізнаний щодо мети спілкування і не керується наперед 
визначеною стратегією. Безсумнівно, наміри співрозмовників щодо кооперації чи конфронтації 
проявляються на мовному рівні у вигляді окремих актомовленнєвих ходів. Ми досліджуємо особливості 
реалізації опозиції комунікативних стратегій на матеріалі кінодискурсу (картини ''Bling Ring'' та ''Dope''), 
тому що в жанрі художнього кінофільму моделюється реальне підліткове спілкування. Сценаристи 
використовують валідні мовні засоби з метою вираження комунікативної співпраці чи суперництва. 

Стратегічний замисел комунікантів маніфестується у мовленні шляхом використання відповідних 
морфологічних, синтаксичних і лексичних засобів. Шляхом суцільної вибірки, було виокремлено 39 
комунікативних ситуацій (27 діалогів з кінокартини Dope і 12 з фільму The Bling Ring). Аналіз 
використаних стратегій показав, що в картині про буденне життя темношкірих підлітків з бідного 
району, найчастіше реактивні мовленнєві акти реалізують стратегію кооперації – 59,26 % досліджуваних 
комунікативних ситуацій. 

На актомовленнєвому рівні ця стратегія реалізується комунікативними ходами, що виражаються 
квесетивами (12,5 %), експресивами (6,25 %), асертивами (62,5 %), сатисфактивами (6,25 %) та 
пермісивами (6,25 %). 

Основними мовними засобами що створюють локуції асертивів в афроамериканському підлітковому 
дискурсі є синтаксичні:  

- односкладові іменні речення: 
(1)- That's not even possible 
   - Jackpot, niggas 
- прості непоширені речення 
(2) - So, did it work? 
 - You know. 
- паралельні конструкції: 
(3) - What's up? 
- Okay, let me educate you real quick.I am the gatekeeper,I'm the grandmaster, the authority... 
(4) - Write something personal about Your family, your life. 
 - This here, this this is This is creative.This shows that I'm different. 
Квесетиви виражаються за допомогою риторичних запитань: 
(5) - I want you to go up to her and tell her that Dom wants to talk to her?  
   - Uh, th-that's-- that's it?? 
Експресивні мовленнєві акти реалізуються синтаксично, шляхом запитань з обсцинною лексикою: 
(6) - Freeze! Down on your knees!Keep your hands up! 
 - What the fuck? 
Пермісиви (7) і сатисфактиви (8, 9) у кооперативних діалогах вживаються дуже рідко і виражаються 

односкладними реченнями: 
(7) - Nice haircut. I like it. 
- I'm… I'm sorry...for all the stuff that I said. 
 (8) - Do the stuff in the brackets first and then square the sum. 
 - Yep. 
 (9) - Yeah, nigga. Can you handle that? 
 - Uh... y-yeah. 
Інструментами реалізації стратегії конфронтації (40,74 % досліджуваних комунікативних ситуацій) у 

реакціях сучасних афроамериканських підлітків з гетто є використання експресивів (18,8 %), асертивів 
(81,82 %) і сатисфактивів (9,09 %). На мовному рівні це реалізується у вигляді використання: 

- заперечних конструкцій: 
 (9) - So, you should take responsibility...for the choice 
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 - Now, you know I'm not the person or persons... 
 - сленгу 
(10) - Yeah. Let's take itto the police. 
 - Are you joking? You want three niggas to take a bag full of dope and a gun to the fucking police station? 
- простих розповідних речень, які слугують антитезою наступній заперечній конструкції. 
(11)  -We are going. She metaphorically showed you her pussy and said, "Come and fuck me." 
- Jib, um, this is Dom we're talking about. We're not going to a drug dealer's birthday party. 
- нецензурної лексики: 
 (12) - Niggas don't even buy CDs anymore, dawg. 
  - Jib, that's not the fucking point! 
При аналізі кінофільму The Bling Ring було виявлено рівномірний розподіл використання 

кооперативних (50 %) та некооперативних (50 %) стратегій. До засобів реалізації кооперативних реакцій 
у сучасному американському підлітковому дискурсі належать типи комунікативних актів: сатисфактив 
(16,67 %), асертив (66,67 %) і пермісив (16,67 %). 

Зазначені типи мовленнєвих актів зазвичай виражаються простими розповідними реченнями: 
(13) - Okay? Does that sound good? 
 - Mm-hmm. Let's go. 
(14 )- Have a good first day, Marc. 
 - Thanks. 
 Реактивні акти, що реалізують стратегію конфронтації реалізуються шляхом використання квестивів 

(16,67 %), асертивів (50 %) та експресивів (33,33 %). На мовному рівні це виражається у: 
- риторичних запитаннях: 
(14) - I wouldn't go that far. 
 - Leopard and zebra? 
- нецензурній лексиці 
(15) - No, no. I think I heard someone. 
 - There's no one outside. Calm the fuck down. 
- іронії 
(16) - So, what qualities do you guys admire about Angelina Jolie? 
- Her husband. 
- Mm-hmm. Okay. Anything else? 
- Her hot bod. 
 - модальних дієсловах 
(17) - You can't take her dog. 
- But he likes me..and I could get, like, 500 for him. 
- Come on, Becca. You can't take her dog. 
Підсумовуючи, слід відзначити, що незалежно від наявної пресупозиції, з якою мовці вступають у 

комунікацію, реактивні акти комунікантів залежать від подальшого розвитку розмови. Керуючись 
головною стратегією, мовець одночасно використовує різноманітні мовленнєві тактики та локальні 
комунікативні ходи, опираючись на другорядні стратегії мовлення. Провідну роль у цьому процесі 
відіграє первинна стратегія адресанта, яка визначає вербальну та невербальну поведінки мовців на всіх 
етапах діалогічного дискурсу. Складність діалогічного дискурсу полягає в тому, що в ньому беруть 
участь два співрозмовники, і щораз у ньому зіштовхуються відповідно дві стратегії, два ''можливих 
альтернативних світи'' [13: 44]. Окрім того, дослідження показало, що варіювання стратегічного вектору 
у реакціях майже однакова як для білих, так і афро-американських підлітків. Проте, підлітки з білого 
середнього класу є більш нетактовними у своїх відповідях. Вони здатні до невиправданого використання 
ненормативної лексики та іронії у їхньому спілкуванні. 

Висновки та перспективи. Перспектива подальшого дослідження виявляється у з'ясуванні 
вербальних і екстралінгвістичних чинників, які мають вирішальне значення для вибору відповідної 
стратегії в рамках підліткового спілкування. Особлива увага повинна бути звернена на особистість 
адресанта: його соціальне положення, вік або стать. 
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Макаревич O. O. Взаимосвязь коммуникативных стратегий реакций американских подростков и 
социолингвистических факторов. 

Статья посвящена анализу реактивной речи американских подростков. Исследуются особенности 
коммуникативного поведения адресатов в зависимости от социально-статусных характеристик 

коммуникантов и ситуации общения. Описываются две основные установки говорящих – на кооперацию 
и конфронтацию, которые определяют реализацию речевых стратегий путем использования 

разнообразных коммуникативных актов и языковых средств. Выбор коммуникативной стратегии 
зависит от социального статуса говорящего, его возраста, расы, уровня образования. Понятие 
''стратегия'' заимствовано из воинской сферы, и аналогично к стратегическому замыслу битвы, 
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коммуникативная стратегия образовывает пресуппозицию всего будущего разговора, предопределяя 
применение определенных тактик на пути достижения коммуникативной цели. Адресант, не будучи 
ознакомленным с целью говорящего, избирает стратегию спонтанно, учитывая ряд вербальных и 

экстралингвистических факторов. Именно влияние этих факторов есть решающим, и представляет 
ценность как объект лингвистического исследования. 

Ключевые слова: стратегия, речевой акт, тактика, социально-статусная характеристика, ситуация 
общения. 

Makarevich O .O. Relationship between Communicative Reaction Strategies of American Teenagers and 
Sociolinguistic Factors. 

The article analyzes the reactive speech of American teenagers. The peculiarities of speakers’ communicative 
behaviour, depending on the social and status characteristics of the communicants and the situation of 

communication are being investigated. It describes the two basic ways of speakers’ attitude – cooperation or 
confrontation. These approaches define further implementation of speech strategies through the usage of a 

variety of communicative acts and language means. The term "Strategy" is borrowed from the military sphere. 
The communicative strategy constitutes the presupposition of all future conversation, the usage pf language 

means and certain tactics in achieving communicative goals. Recipient, not being familiar with the purpose of 
talking, spontaneously selects a strategy taking into account several verbal and extra-linguistic factors. The 

effect of these factors is valuable as an object of linguistic research. We should rather talk not about cooperation 
as the requirement of effective communication, but the communicative victory as a leading catalyst of speech. 

The concept of communicative success depends on close interweaving of cooperative and confrontational speech 
strategies or tactics. Considering the duality of human nature, aimed at both cooperation and competition it is 
easy to allocate the opposition of ''peaceful'' and ''aggressive'' strategies. While communicating speaker may 

also enhance the conflict, or try to appease interlocutor by defusing tensions that arose between communicants. 

Key words: strategy, speech act, tactics, social background, communicative situation. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕКТИВИ У ДИТЯЧОМУ ТВОРІ  
(НА МАТЕРІАЛІ ЧАРІВНИХ КАЗОК РОАЛЬДА ДАЛА) 

Стаття присвячена аналізу інвективи та засобів її вербалізації у дитячому творі на прикладі чарівних 
казок одного з найвидатніших митців сучасної художньої літератури Роальда Дала. Неповторність 
його індивідуального стилю, такого несхожого на стиль традиційної повчальної дитячої літератури, 
полягає у порушенні мовних та культурних норм, зокрема шляхом використання інвективи. У статті 
представлено лінгвостилістичний аналіз перекладацьких рішень, спрямованих на адекватну передачу 
мовою перекладу смислового навантаження та експресивності інвективи з метою перетворення її у 

домінанту перекладу. 

Ключові слова: інвектива, індивідуальний стиль, дитяча література, перекладацьке рішення, домінанта 
ідіостилю. 

Постановка проблеми. Сучасне перекладознавство невпинно розширює коло об’єктів свого 
дослідження, залучаючи до нього ті тексти, які донедавна перебували на маргінесі наукового аналізу. 
Зокрема, це стосується й творів дитячої літератури, яка довгий час залишалася пасербицею вітчизняної 
транслятології. На щастя, ситуація у цій царині почала потроху виправлятися, про що свідчить низка 
цікавих публікацій останніх років [1; 2]. Особливу увагу привертає т. зв. ''перехресна'' література (від 
англійського crossover literature), потенційним адресатом якої виступають як діти, так і дорослі. Зазвичай 
такі твори позначені яскравою мовою, дотепним гумором та особливою прихильністю до проблем, яких 
дорослі воліють уникати у спілкуванні з дітьми. 

Роальд Дал є одним із найвидатніших представників ''дорослячої'' літератури (від англійського kidult 
literature), автором численних прозових та віршованих творів для дорослих і дітей, що успішно 
перекладаються іншими мовами, масово обговорюються на форумах та екранізуються. Кожна його казка – 
це чарівний світ, сповнений особливими героями та унікальними істотами, що в процесі розгортання 
сюжету проходять через неабиякі випробування задля досягнення своєї мети. Індивідуальна неповторність 
письменника виражається через його бунтарський та провокативний стиль, що, так відрізняючись від 
стилю традиційної повчальної дитячої літератури, зумів привернути та утримати увагу читацької аудиторії. 
Письменник наче грається з очікуваннями юних читачів, вправно використовуючи елементи чарівного для 
вирішення повсякденних соціально-побутових конфліктів. 

Однією з домінант індивідуального стилю Р. Дала, що, з одного боку, надзвичайно обурює батьків та 
вихователів, а з іншого – так захоплює дитячу аудиторію, є порушення автором мовних і культурних норм 
шляхом використання інвективи, тобто образливих та лайливих виразів, що, маючи викривальний характер 
і відрізняючись гостротою, спрямовані образити співбесідника, принизити його честь і гідність. У 
широкому сенсі поняття "інвектива" розглядається як будь-яке висловлювання, що містить образу, а у 
вузькому сенсі її визначають як "спосіб вираження вербальної агресії за допомогою пейоративів […] і 
лайки як табуйованої лексики" [3: 12]. Тобто, поняття інвективи охоплює не лише лайку як вияв образи, 
адже образу можна нанести навіть шляхом використанням іронії чи недоречного жарту. Це – будь-яка 
груба номінація адресата, що містить оцінну семантику та використовується з метою образити його [4: 8]. 
Питання адекватної передачі мовою перекладу семантичного навантаження та експресивності інвективи як 
одного із засобів досягнення стилістичної неповторності творів Р. Дала зумовлює актуальність цієї статті.  

Матеріалом дослідження стали переклади українською та російською мовами дитячих творів Р. Дала 
"Matilda" та "Charlie and the Chocolate Factory". Переклад українською мовою виконано В. Морозовим 
("Матильда" та "Чарлі і шоколадна фабрика"), а переклад російською – О. Бірюковим ("Матильда") та 
М. Бароном ("Чарли и шоколадная фабрика"). 

Метою цієї роботи є спроба охарактеризувати інвективу як домінанту ідіостилю Р. Дала на лексичному 
рівні та визначити засоби її відтворення на матеріалі вищезазначених творів. 

Об'єктом дослідження слугує вербальне втілення інвективи у дитячих творах Р. Дала, а предметом 
аналізу – засоби її відтворення у перекладі.  

Виклад основного матеріалу. Межі інвективи досить розмиті та обумовлені особливостями 
національної культури. С. Ф. Форманова визначає інвективу як "вербально виражене ставлення адресанта 
до адресата, яке має на меті різке звинувачення, осуд з метою образити, принизити і зганьбити опонента в 
якомога різкій, грубій та цинічній формі та дискредитувати його, що дозволяє образити честь і гідність 
особи" [3: 25–26]. Інвективі притаманні ненормативність, емоційність, експресивність, образливість та 
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спонтанність, що надає їй маркованого характеру та негативної емоційно-експресивної оцінки. Інвектива 
слугує для вираження гніву чи роздратування або ж просто бажання поставити співрозмовника у незручне 
становище, змусити його до виконання певної дії або ж покласти край його поведінці. Інвектива зазвичай 
спрямована на риси характеру людини, її зовнішність чи сферу діяльності. 

Використовувані у мовленні персонажів інвективи розкривають їхні розумові здібності та негативні 
характеристики. Не вдаючись до безпосереднього опису негативних героїв своїх оповідань, автор 
вибудовує наше уявлення про них на основі діалогічного мовлення. Так, знайомлячи читачів з черговим 
персонажем, Гортензією, автор скупо описує її як "кремезну десятилітню дівчину з фурункулом на носі", 
даючи можливість читачам довершити образ на основі опису її поведінки та манери спілкування, уривок з 
якого наведено у наступному прикладі: 

"New scum, I suppose", Hortensia said to them, looking down from her great height [5].  
– Що, нова босота? — звернулася вона, дивлячись на них з висоти свого зросту [6]. 
– Новенькие, что ли? – грубовато спросила она, глядя на них сверху вниз: ростом её бог не обидел [7]. 
В українському перекладі лексему scum, адресовану Гортензією до вдвічі молодших за неї 

першокласниць, В. Морозов відтворює лексемою босота, яка, поступово перейшовши з кримінального 
жаргону в молодіжний сленг, все ж не втратила своєї негативної семантики і зараз вживається переважно 
для позначення малолітніх бешкетників. У російському варіанті О. Бірюков пом’якшує негативне значення 
звертання цілком невинним новенькие, досягаючи експресії за допомогою прийому компенсації шляхом 
використання просторіччя ростом её бог не обидел та додавання до слів автора прислівника грубовато, 
вийшовши таким чином за межі першотвору, оскільки в тексті оригіналу така конкретизація відсутня. 
Однак таке перекладацьке рішення, на нашу думку, не спотворює авторську інтенцію, оскільки перекладач 
влучно відтворює зверхність Гортензії та притаманне їй відчуття власної переваги над співрозмовницями. 

Коли дівчатка запропонували Гортензії допомогу у боротьбі проти ненависної директорки, вона їм 
відмовляє, аргументувавши свою думку наступними словами: 

"You’re only shrimps" [5]. 
– Ви ще малеча [6]. 
– Вы ещё совсем малявки [7]. 
Відтворення образливої номінації shrimps в обох перекладах видається подібним, однак український 

відповідник малеча належить до зменшено-пестливого регістру, тобто не містить презирливої семантики, і, 
відповідно, не зберігає статус інвективи, на відміну від російського малявка, що містить відтінок 
зневажливості, а отже, на нашу думку, відтворює авторську інтенцію при перекладі більш адекватно. 

Інвективний тип мовлення Гортензії містить образу не лише безпосереднього співрозмовника, а може 
стосуватися будь-кого з інших школярів, наприклад, Оллі Богвісла, який мав нещастя розповісти правду 
директорці про витівки Гортензії, за що й залишився без передніх зубів:  

"A little squirt called Ollie Bogwistle sneaked on me" [5]. 
– На мене наябедничав малий курдупель Оллі Богвісл [6]. 
– Этот выскочка Олли Богвистл наябедничал [7]. 
У цьому випадку обидва перекладацькі рішення, хоча й акцентують увагу на різних якостях героя, 

зберігають візуальну конкретність та конотацію у відтворенні інвективної лексеми squirt, підсилюючи, крім 
того, почуття зверхності дієсловом наябедничати / наябедничать, що довершує гаму негативних почуттів 
адресанта до оточуючих. Щоправда, категорію неозначеності у реченні більш адекватно передав 
український перекладач, поставивши підмет у постпозицію стосовно присудка. 

Інвектива є невід’ємною частиною спілкування дорослих, створюючи комічний ефект та вказуючи на 
статус персонажів, переважно малоосвічених та неотесаних, "зациклених на дріб’язках свого примітивного 
існування" [6: 1]. Такими описує батьків Матильди, місіс і містера Вормвудів, сам автор, ще на початку 
твору називаючи їх дурними, що неодноразово підтверджує манера їхнього спілкування зі своєю не по 
роках розвиненою донькою. Так, коли Матильда звинувачує свого батька в обдурюванні клієнтів, назвавши 
секрет його успіху звичайнісіньким шахрайством, містер Вормвуд втрачає контроль, а з ним і батьківську 
гідність: 

"You’re just an ignorant little squirt who hasn’t the foggiest idea what you’re talking about" [5]. 
– Мала дурна нахабо, ти ж найменшої гадки не маєш, про що йдеться [6]. 
– Ты всего лишь сопливая девчонка, которая даже не понимает, о чём здесь говорят! [7]. 
При відтворенні лексеми squirt, яку вже було проаналізовано вище, обидва перекладачі вдаються до 

прийому дисперсії, своєрідного "розсіювання оригіналу", що призводить до появи "пучків відповідників" 
вихідного слова, тобто цілого набору відповідників тих чи інших елементів вихідного тексту [8: 117]. 
Явище дисперсії часто призводить до зміни образу тексту перекладу, особливо, коли мова йде про 
необхідність передачі реалій, тому перекладачам не слід ним зловживати. Однак, у нашому випадку таке 
перекладацьке рішення є цілком виправданим, оскільки використання синонімічних відповідників дозволяє 
тексту перекладу набути "природності", тобто здатності здійснювати естетичний вплив на читача. 

Вкрай роздратований, не добирає слів містер Вормвуд і в розмові зі своєю дружиною: 
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"What in heaven’s name are you talking about, you stupid witch?" [5].  
– Та що ти мелеш, дурна відьмо? [6]. 
– Что за бред ты несёшь! [7]. 
У цьому випадку обидва переклади зазнають втрат через вилучення перекладачами ідіоматичного 

виразу in heaven’s name, що у свою чергу компенсується заміною нейтральної лексеми talk на зневажливе 
мелеш / несёшь та конкретизацією в російському перекладі шляхом застосування лексеми з негативним 
емоційним забарвленням бред. Крім того, у російському перекладі недоцільно, на нашу думку, вилучено 
інвективне звертання, яке В. Морозов відтворює прямим відповідником, підсилюючи таким чином гострий 
сатиричний ефект, спрямований на розкриття недоліків обох персонажів. 

Місіс Вормвуд, здається, не переймається образами з боку чоловіка або навіть і не вважає їх 
образливими, а звичними та буденними у їхньому спілкуванні, та відповідає йому тим самим. Так, 
наступний приклад змальовує реакцію місіс Вормвуд, коли та побачила невдало пофарбоване волосся свого 
чоловіка:  

"Why did you do it, you fool! … You look like a freak!" [5].  
– Навіщо ти це зробив, дурню! … Ти схожий на почвару! [6]. 
– Зачем ты это сделал? … Ты похож на придурка! [7]. 
В О. Бірюкова починає прослідковуватися тенденція до уникнення прямих інвективних номінацій, адже 

емоційно забарвлене запитання у перекладі звучить досить сухо. Такий прийом видається невиправданим, 
оскільки подібне втручання перекладача нейтралізує напружену атмосферу твору. Враховуючи контекст та 
особливості читацької аудиторії, перекладачі відтворюють сленгізм freak, що дослівно означає неформал, 
покидьок, збоченець, розмовною лексемою почвара / придурок, семантика якого є більш зрозумілою для 
юних читачів. 

Місіс Вормвуд не соромиться лаятися не лише з чоловіком. Вона, хоч і не опускається до такої 
принизливої лайки у розмовах з донькою, як він, але наповнює свої репліки зверхністю та неповагою: 

"Now keep your nasty mouth shut so we can all watch this programme in peace" [5]. 
– Тримай свого брудного язика за зубами й не заважай нам спокійно дивитися тєлік [6]. 
– Сейчас же закрой свой мерзкий рот, чтобы можно было спокойно смотреть телевизор [7]. 
Інвективу у цьому випадку український перекладач відтворює шляхом контамінації двох фразеологізмів 

тримати язика за зубами та мати брудний язик (бути брехуном), в той час як О. Бірюков обирає 
поширений у своїй лінгвокультурі відповідник. Обидва перекладачі генералізують лексему programme, а 
В. Морозов, крім того, передає її просторічним тєлік. 

Проте місіс та містер Вормвуди – не єдині, хто використовує лайку для власного самоствердження. 
Грізна директорка школи пані Транчбул, яку школярі в українському перекладі поміж собою називають 
просто Транчбулкою, а перекладачі згодом наче забувають додавати до її імені шанобливе пані / мисс, 
підтримуючи у такий невидимий спосіб дітей, усіма можливими способами відкрито демонструє свою 
ненависть до школярів, називаючи їх то гнійним пухирем / гнойным волдырем (suppurating little blister), то 
малими негідниками / маленькими вонючками (little stinkers), то бридкою бородавкою / гадким прыщем (real 
wart). Нейтральні медичні терміни suppurating blister чи wart отримують негативне емоційне забарвлення, 
вживаючись у вигляді інвективи, що досить вдало передають обидва перекладачі, зберігаючи 
прагматичний потенціал висловлень. 

Типовим для мовлення директорки є "нанизування'' кількох інвективних висловлювань в одному 
реченні: 

"This clot", boomed the Headmistress, pointing the riding-crop at him like a rapier, "this black-head, this foul 
carbuncle, this poisonous pustule that you see before you is none other than a disgusting criminal, a denizen of the 
underworld, a member of the Mafia!" [5]. 

– Цей гнійник, – загриміла директорка, цілячись на нього вершницьким батогом, наче рапірою, – цей 
вугор, цей гидкий карбункул, цей отруйний прищ, якого ви бачите перед собою, не хто інший, як паскудний 
правопорушник, представник злочинного світу, член мафії! [6]. 

– Этот олух, – зарычала Транчбул, всё ещё тыча в него плёткой, словно рапирой, – эта мерзкая 
бородавка, этот вонючий чирий, этот ядовитый прыщ, которого вы видите перед собой, – не кто иной, 
как замаскировавшийся бандит, обитатель трущоб, член мафии [7]. 

Увесь синонімічний ряд інвективних номінацій адресований одному-єдиному маленькому хлопчикові, 
якого зарахували до злочинного світу лише через те, що він не втримався і з’їв шматок торту директорки, за 
що й був "покараний" цілим величезним тортом. Презирство директорки цілком яскраво відтворене в обох 
перекладах без невиправданих перекладацьких втрат або додавань. 

Досить цікавим з точки зору порівняння двох перекладів інвективи є наступний приклад: 
"Taste it, you little brat," the Trunchbull said [5]. 
– Бери, шмаркачу, — наполягала Транчбул [6]. 
– А ну ешь, проклятое отродье! – велела директриса [7]. 
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Спостерігаємо випадок лексичного випущення прикметника little, цілком виправданий в українському 
перекладі, зважаючи на те, що лексема шмаркач несе в собі значення малий бешкетник, хоча звучить більш 
принизливо. А от О. Бірюков врешті-решт вирішує відмовитися від невиправданого нівелювання 
експресивності, приклади якого було наведено вище, та передає вислів негативного емоційного заряду 
відвертою лайкою, що неодноразово зустрічаємо далі у творі: бридке брудне створіння / исчадие ада (nasty 
dirty things), мала негідниця / маленькая скотина (little brute) тощо. І хоча у російському перекладі 
використано не безпосередні відповідники оригіналу, можна зрозуміти таку надмірну експресивність 
перекладача, адже вона так влучно змальовує образ директорки. 

Інколи в обох перекладах виявляємо використання лексики, яка за регістром не відповідає лексиці 
оригіналу, навіть нейтральний вислів bad girl перекладачі відтворюють зниженим капосне дівчисько / 
скверная девченка, а nasty little face – огидна мармиза / немытая рожа, що, на нашу думку, не є 
виправданим, оскільки текст надмірно рясніє лексикою зниженого регістру та лайкою, які вже досягли 
свого ефекту, справивши необхідне враження на читача. Хоча мотиви перекладачів цілком зрозумілі: мова 
Транчбул настільки просякнута ненавистю до школярів, що "нормальна" мова з її уст звучить неприродно. 

Не добирає директорка слів і у розмові з тендітною та лагідною міс Гані, яка завжди знаходиться на боці 
дітей та захищає їх: 

"Oh, do shut up, Miss Honey! You’re as wet as any of them" [5]. 
– Ой, та мовчіть уже, міс Гані! Ви така сама нюня, як і вони всі [6]. 
– Помолчите, мисс Хани. Кстати, вы сами от них недалеко ушли [7]. 
Засобом інвективи у цьому випадку слугує імперативна форма, збережена в обох перекладах як засіб 

важливого смислового навантаження, щоправда у російському перекладі експресивність дещо втрачено, 
оскільки перекладач не відтворює вигук, підсилювальну частку do та пропонує досить розмитий 
відповідник вислову as wet as any of them. 

Що стосується дитячої повісті "Чарлі і шоколадна фабрика", використані автором інвективи досить 
стримані та значно вишуканіші. У творі відсутня груба лайка, проте безневинні, на перший погляд, репліки 
персонажів містять інвективу, зрозумілу інколи лише вузькому колу осіб. Сюжет розгортається у 
найвідомішій в усьому світі шоколадній фабриці, власник якої Віллі Вонка – справжній чарівник, 
наділений дивовижним даром виробництва різного роду солодощів – одного дня дає можливість п’ятьом 
дітям, яким вдалося знайти у солодощах Золотий квиток, відвідати фабрику та побачити на власні очі усі її 
таємниці, приховані за височенними мурами. Серед щасливчиків опиняються ненажерливий Августус 
Глуп, розбещена Верука Солт, жуйколюбка Віолета Борегард, телевізійний фанат Майк Тіві та хлопчик з 
надзвичайно бідної родини Чарлі Бакет. Ця екскурсія стає для дітей свого роду випробуванням на 
вихованість, яке вдається пройти лише маленькому Чарлі, якому Віллі Вонка вирішує назавжди віддати 
свою шоколадну фабрику. Саме під час мандрівки фабрикою, коли діти стають жертвами власних примх та 
забаганок, містер Вонка займає позицію неупередженого спостерігача, і під час чергової халепи не лише не 
допомагає свої гостям, а й наче втішається їхнім заслуженим покаранням, що можна прослідкувати в 
іронічних нотках його "невинних" коментарів: 

"Because the taste would be terrible," said Mr. Wonka. "Just imagine it! Augustus-flavoured chocolate-coated 
Gloop! No one would buy it" [9]. 

– Бо смак буде гидкий, – відказав містер Вонка. – Ви собі тільки уявіть! Авґустований Ґлуп у шоколаді! 
Ніхто такого не купить [10]. 

– Потому что он будет невкусный. Только вообразите – АВГУСТИЧНЫЙ ГЛУП В ШОКОЛАДЕ! Его 
не станут покупать! [11]. 

З прикладу видно, що вербалізація інвективи може здійснюватися не лише за допомогою лайливих слів, 
а й літературної лексики. Такий вид образи, що має інтелектуальний характер, визначають як 
інтелектуальну інвективу [3: 91–92]. Тобто сюди відносимо усі слова, які прямо чи опосередковано можуть 
образити адресата, а також вихід вчинків інвектора за межі прийнятих норм поведінки, що яскраво 
демонструє Віллі Вонка, переймаючись не за життя хлопчика, а за зіпсований смак свого шоколаду. 
Інструментом для досягнення комічного ефекту висловлення слугує оказіоналізм (Augustus-flavoured), 
створений за схемою N (власна назва) + Part II, який перекладачі теж передають авторським неологізмом, 
утвореним в обох випадках шляхом додавання до власної назви суфікса –ов- (укр.) / -ичн- (рос.), 
характерного для прикметників на позначення матеріалу, з якого зроблено предмет, тож у результаті назва 
десерту звучить природно та невимушено. Таким чином, вдалі, на нашу думку, перекладацькі рішення в 
обох випадках водночас зберігають семантичне навантаження та художню виразність висловлення. 

У наступному прикладі автор досить витончено, без жодного натяку на лайку, завуальовує інвективу в 
іронічне зауваження, похапцем кинуте містером Вонкою на адресу Веруки Солт, яка, здається, вже вкрай 
надокучила йому своїми недоречними коментарями: 

"A beard!" cried Veruca Salt. "Who wants a beard, for heaven's sake?" – "It would suit you very well," said Mr. 
Wonka, "but unfortunately the mixture is not quite right yet" [9]. 
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– Борода?! – обурилася Верука Солт. – Кому та борода потрібна? – Тобі б вона личила, – відказав 
містер Вонка, – але, на жаль, суміш іще не зовсім готова [10]. 

– Борода? – викрикнула Верука Солт. – Боже мой! Кому нужна борода?– Вам, мисс, борода была бы 
очень к лицу, – сказал мистер Вонка, – но, к сожалению, ириски еще не вполне готовы [11]. 

В українському перекладі В. Морозов застосовує лексичне опущення експресивного виразу for heaven's 
sake, свідчення невихованого тону та роздратованості дівчинки, що не компенсується навіть 
конкретизованим дієсловом обурилася, в той час як М. Барон досить вдало відтворює його типовим для 
підлітків вигуком. Крім того, у російському перекладі гумористичний ефект підсилюється начебто чемним 
звертанням на "ви" та додаванням шанобливого мисс, що звучить досить глузливо, оскільки ні до того, ні 
після Віллі Вонка до дівчинки таким чином не звертається. 

А ось як реагує містер Вонка на те, як білки у горіховому цеху схопили знахабнілу Веруку та викинули 
у сміттєпровід, прийнявши її голову за зіпсований горіх: 

"My goodness, she is a bad nut after all," said Mr. Wonka. "Her head must have sounded quite hollow" [9]. 
– Ой лихо, вона таки зіпсутий горішок, – сказав містер Вонка. – Мабуть, її голова відлунювала 

порожнечею [10]. 
– О Боже! – воскликнул Вилли Вонка. – Эта девчонка ничуть не лучше гнилого ореха! Видно, в голове у 

нее совсем пусто [11]. 
Віллі Вонка, на перший погляд засмучений долею нещасної дівчинки, насправді переймається нею не 

більше, ніж звичайнісіньким пустим горіхом, сотні яких вилітають у сміттєпровід щодня. Нещирість та 
артистичність висловлення, як в оригіналі, так і в перекладах, підсилюється вигуком та метафоричним 
висловом, який не втрачає свою образність і в перекладах. 

Проте навіть такий чемний та люб’язний герой, справжній майстер іронії, теж може врешті втратити 
терпець через безглузді зауваження дорослих. Коли пані Солт називає його брехуном та радить доньці не 
звертати жодної уваги на його слова, містер Вонка гнівно її обриває: 

"My dear old fish," said Mr. Wonka, "go and boil your head!" "How dare you speak to me like that!" shouted 
Mrs. Salt. "Oh, do shut up," said Mr. Wonka [9]. 

– Шановне старе опудало, – відказав їй містер Вонка, – сходіть і вправте собі мізки! – Як ви смієте зі 
мною так розмовляти! – обурилася пані Солт. – Ой, мовчіть, – урвав її містер Вонка [10]. 

– Послушайте, мадам, – не выдержал мистер Вонка, – идите вы к черту! – Как вы смеете так со мной 
разговаривать! – рассердилась миссис Солт. – Да заткнетесь вы, наконец? – перебил ее мистер Вонка 
[11]. 

В українському варіанті перекладач, зважаючи на дитячу аудиторію, дещо видозмінює інвективу 
автора, переклавши вираз go and boil your head більш нейтральним сходіть і вправте собі мізки. Звертання 
old fish перекладач замінює на зрозуміліше для українського читача старе опудало, оперуючи тими 
символами, що є найбільш доступними у масовій свідомості юного читача, проте з точки зору відтворення 
індивідуального стилю письменника, втрата експресивного образу дещо збіднює емоційність твору у 
перекладі та нав’язує реципієнту власний стиль перекладача. Те ж явище прослідковується і в російському 
варіанті, коли перекладач, не знайшовши вдалий відповідник, вилучає інвективну номінацію, компенсуючи 
її лайливим идите вы к черту. 

Цікавими з точки зору дослідження інвективи є віршовані фрагменти, що слідують після кожного 
покарання неслухняних дітей. Ось де автор найбільш повно дає характеристику своїм героям у вигляді 
жартівливих пісеньок, що весело наспівують незвичайні працівники шоколадної фабрики – умпа-лумпи. Ці 
пісні є вдалою презентацією дидактичних настанов для читачів, що легко сприймаються та 
запам’ятовуються завдяки прагматичному потенціалу стилістичних засобів, де інвектива служить для 
викриття негативних рис героїв: 

"Augustus Gloop! Augustus Gloop! 
The great big greedy nincompoop! 
How long could we allow this beast 
To gorge and guzzle, feed and feast 
On everything he wanted to?" [9]. 
– Авґустус Ґлуп! Авґустус Ґлуп!  
Скупий тюфтелька-товстопуп!  
І день, і ніч свинюка ця  
жере і хлебче без кінця [10]. 
Август Глуп ужасно глуп - 
Не знает назначенья труб. 
Огромный жадный дурачок, 
Лишь бы поесть – да на бочок. 
Сколько ж можем мы терпеть 
И безропотно глядеть, 
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Как он будет есть и пить, 
Наслаждаться и дурить? [11]. 
У цьому прикладі в основі інвективи лежить висміювання фізичної вади та негативної риси характеру 

персонажа, а саме – надмірної ваги та ненажерливості Августуса Глупа. Перекладачі приносять в жертву 
зміст інвективи, тим самим нівелюючи певним чином індивідуальний стиль автора, вважаючи за необхідне 
радше зберегти віршовану форму. В. Морозов відтворює лексему nincompoop оказіоналізмом тюфтелька-
товстопуп, що переносить акцент висміювання з розумових здібностей героя на його фізичну ваду, на 
відміну від М. Барона, який передає його відповідником дурачок. І хоча російський перекладач намагається 
підсилити емоційний заряд додаванням словосполучення ужасно глуп, неповторність індивідуального 
стилю автора у перекладі втрачається. Експресивності додає інвектива this beast, яку В. Морозов відтворює 
за допомогою лексеми з емоційно негативним суфіксом свинюка, що є символом нестримної 
прожерливості, бруду та нахабства, впертості та гріховних звичок, а М. Барон, навпаки, вилучає. 
Завершують образ чи то Августуса, чи то свинюки, дієслова зниженого регістру to gorge and guzzle, в яких 
неважко помітити алітерацію, як і в наступному словосполученні feed and feast так, ніби умпа-лумпи 
отримували естетичне задоволення від насміхання, надаючи йому певної поетичності та мелодійності. 
Відсутність прийому алітерації в обох перекладах компенсується вдалою римою та ритмічною структурою 
віршованого фрагменту. 

Отже, у результаті аналізу дитячих творів Р. Дала ми з’ясували, що однією з мовних домінант 
індивідуального стилю письменника є нівелювання норм літературної мови. Кожний герой твору говорить 
такою мовою, яка найкраще передає його характер, а тому її відтворення мусить бути адекватним. Мовні 
норми різними способами обігруються автором, що не завжди вдається передати перекладачам, яким 
доводиться йти на певні втрати в процесі перекладу, допустимі лише за умови компенсації їх на інших 
рівнях. 

Інвектива як один із домінантних мовних засобів ідіостилю автора передається за допомогою 
використання метафор, порівнянь, вигуків, оказіоналізмів, іронії, речень наказового способу, що дозволяє 
сформувати у свідомості читачів негативне ставлення до героїв та описуваних подій. Інвективи можуть 
супроводжуватися вказівними та неозначеними займенниками, оцінними епітетами, частками та 
звертаннями. З точки зору прагматичних особливостей, інвектива трансформує нейтральні загальновживані 
поняття в експресивні, досягаючи ефекту комічності та емоційності. Використання інвективи сприяє 
реалістичному зображенню описуваних подій, звичних для читача побутових ситуацій з усією їхньою 
експресивністю. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Переклад інвективи не зводиться лише до 
пошуку прямого еквівалента, а вимагає глибокого аналізу її на когнітивному рівні обох мов та пошуку 
оптимальних шляхів її відтворення. У результаті дослідження було виявлено більше спільних, ніж 
притаманних кожному перекладачеві особливих прийомів перекладу, а саме врахування перекладачами 
специфіки цільової аудиторії та наявність відхилень від тексту оригіналу, передача експресивності 
інвективної формули та, як результат, відтворення комічного ефекту у перекладах, що дозволяє 
стверджувати про перетворення інвективи на домінанту перекладу, як українського, так і російського. 

На жаль, в межах однієї статті неможливо охопити усі особливості індивідуального стилю Р. Дала, тим 
паче, що проаналізовані твори не єдині у скарбниці відомого письменника і могли б у подальшому стати 
неймовірно цінним та перспективним матеріалом для дослідження домінанти його ідіостилю та порівняння 
засобів її відтворення у перекладах українською та російською мовами. 
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Миколишена Т. В. Переводческие средства воссоздания инвективы в детском произведении (на 
материале волшебных сказок Роальда Дала). 

Статья посвящена анализу инвективы и средствам ее вербализации в детском произведении на примере 
волшебных сказок одного из наиболее выдающихся писателей современной художественной 

литературы Роальда Далa. Специфика его индивидуального стиля, такого непохожего на стиль 
традиционной поучительной детской литературы, состоит в нарушении автором языковых и 

культурных норм, в том числе благодаря использованию инвективной лексики. В статье предоставлен 
лингвостилистический анализ переводческих решений, направленных на адекватную передачу смысловой 

нагрузки и экспрессивности инвективы с целью преобразования ее в доминанту перевода. 

Ключевые слова: инвектива, индивидуальный стиль, детская литература, переводческое решение, 
доминанта идиостиля. 

Mykolyshena T. V. Translation Means of Interpreting Invective in Children’s Literature (a Case Study of 
Roald Dahl’s Fairy Tales).  

Roald Dahl has this exceptional way of writing which makes his books an exciting and enjoyable experience for 
young readers. The author can create characters that are enjoyable and humorous, making them come alive on 

every page. Being one of the most eminent contemporary bellettrists, he owns such a distinct individual style that 
differs so much from the traditional didactic children’s literature in author’s violating language and cultural 

norms by means of using invective among other things. The term invective denotes speech or writing that 
attacks, insults or denounces a person or a topic, which involves the use of abusive and negative language. The 
tool of invective is employed in the analyzed fairy tales to show and mock people’s worst traits of character. The 
article is dedicated to analyzing invective and means of its verbalization in Roald Dahl’s fairy tales "Charlie and 
the Chocolate Factory" and "Matilda" and their translations made by V. Morozov (Ukrainian), O. Biriukov and 

M. Baron (Russian). The article presents a linguistic and stylistic analysis of translators’ decisions aimed at 
adequate interpreting of invective’s meaning and expressivity to make it a dominant of translations. 

Key words: invective, individual style, children’s literature, translators’ decisions, idiostyle dominant. 
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КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ СПОКУСА 

Стаття присвячена побудові загальної структури комунікативної ситуації СПОКУСА. Визначено 
основні вузли фреймової моделі комунікативної ситуації СПОКУСА. За умови, якщо ступінь стану, 
представленого слотом БАЖАННЯ, вище ступеня стану, вираженого слотом БАР'ЄР, агенс досягає 
бажаного результату. У випадку, якщо ступінь стану, репрезентованого слотом БАЖАННЯ, нижче 

ступеня стану, вираженого слотом БАР'ЄР, агенс не досягає бажаного результату. 

Ключові слова: комунікативна ситуація, фрейм, спокуса, ментальна модель комунікативної ситуації.  

Актуальність дослідження визначається використанням сучасної когнітивно-прагматичної 
парадигми, яка характеризується принципами експланаторності, експансіоналізму, менталізму та 
антропоцентризму, що дозволяє дослідити діалектичну взаємодію комунікативної діяльності та мислення 
у функціональній площині. Мета статті полягає у побудові загальної структури комунікативної ситуації 
СПОКУСА у вигляді фреймової моделі на матеріалі фрагментів англомовного кінодискурсу. Об’єктом 
розвідки є комунікативна ситуація спокуси, а предметом її є когнітивно-прагматичні параметри. 
Визначивши спокусу як вид регулятивного впливу, спрямованого на отримання певного результату 
шляхом подразнення потреб адресата за допомогою атрактора, вважаємо за доцільне змоделювати 
структуру цього явища абстраговано від епізодів його реалізації у дискурсі. Атрактор є одним з найбільш 
визначальних компонентів комунікативної ситуації СПОКУСА і тлумачиться як її інструмент (дещо – 
річ, явище, статус, ідея тощо), що запускає в дію механізм спокуси, оскільки виступає подразником 
незадоволених потреб. За відсутності атрактора або ж за умов нейтрального (байдужого) ставлення 
реципієнта до нього реалізація спокуси є неможливою. 

У лінгвістику поняття фрейм було введено Ч. Філлмором, який визначав фрейми як когнітивні 
структури, які забезпечують розуміння концептів, виражених словами [1: 75]. М. Мінський визначав 
фрейм як структуру знання для подання стереотипної ситуації, що організує розуміння світу людиною в 
цілому [2: 7]. Фрейм тлумачиться як одиниця конвенційного знання, згідно з яким організуються взаємні 
очікування та інтеракція [3: 21]. Фрейм поєднує когнітивну та мовну сфери у процесі вербалізації 
інтенцій [4: 20]. Якщо розглядати концепт як одиницю мислення, як певне знання, тоді фрейм відображає 
форму організації цього знання, спосіб його розумового структурування, що репрезентує інформацію про 
типові ситуації [5: 117].  

Фрейм формально зображується у вигляді дворівневої структури вузлів і зв'язків між ними: вершинні 
вузли містять інформацію завжди справедливу для певної ситуації, термінальні вузли, або слоти, 
заповнюються відомостями із конкретної практичної ситуації [6: 45–56]. Кількість слотів відповідає 
кількості елементів, що виділяються у певному фрагменті досвіду, слот має назву, що визначає параметр, 
і заповнюється інформацією про значення, яке параметр приймає у відповідного типу об'єктів або 
конкретного екземпляру [6: 65]. 

Досліджуючи структуру фрейму, багато науковців підтримують позицію М. Мінського. Фрейм 
складається з вершини (теми), тобто макропозиції, і слотів, терміналів, які заповнюються пропозиціями 
[7: 151]. Проте мовознавці не заперечують варіативність вираження фрейму. Фрейм конструюється у 
вигляді спіралі: згадуючи що-небудь, людина відтворює у первинному образі весь свій життєвий досвід. 
Фрейм подається як гештальт у його динаміці, будові і зв'язку з іншими гештальтами [8: 152–153]. 

Фрейм розглядається як ієрархічно організована структура, яка має стале загальне змістове 
наповнення, у межах якої деякі аспекти можуть висуватися на перший план, а інші займати другорядну 
позицію [9: 28]. Фрейми мають конвенційну природу, бо вони здатні описувати те, що є найбільш 
типовим і характерним у конкретному соціумі й дискурсі [10: 152]. Конвенційність фреймової структури 
СПОКУСА визначає прототипові моделі її побудови, але передбачає й заповнення її варіативною 
(суб’єктивною) інформацією.  

Базові фрейми (предметний, таксономічний, посесивний, акціональний і компаративний) вміщують 
найбільш узагальнені поняття, що лежать в основі початкової категоризації і організації вербалізованої 
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інформації. Це інформація онтологічного походження про предмети світу, в якому існує людина, про їх 
властивості [11: 55]. 

У предметному фреймі одна і та ж сутність (ЩОСЬ або ХТОСЬ) характеризується за своїми 
кількісними, якісними, побутовими, локативними і темпоральними параметрами; посесивний фрейм 
демонструє зв'язок ЩОСЬ-володар (possessor) має ЩОСЬ-чим володіє (possession); таксономічний 
фрейм позначає відносини категоризації; компаративний фрейм, що виникає на основі таксономічного, 
формується на тотожності і подібності [11: 55]. 

В акціональному фреймі учасники події наділяються аргументними ролями. Актанти об'єднуються 
зв'язками, що зумовлені дією агенса і позначені дієсловом діє або робить разом з прийменниками: діє за 
допомогою (інструменту або помічника); діє на (паціенс / об'єкт); діє до / в напрямку (реципієнта); діє з 
метою (цілі або причини); діє для (результату) [11: 56]. Ментальна модель комунікативної ситуації 
СПОКУСА є формацією, яка має структуру акціонального фрейму. 

Внаслідок інтеграції базових фреймів виникає міжфреймова мережа. Концепти, представлені її 
вузлами (слотами) і відносинами між ними, можуть бути деталізовані у значеннях різних мовних 
одиниць. Така мережа є універсальним інструментом людського мислення, вона проявляється на різних 
рівнях мовної системи, зумовлюючи найбільш загальний, початковий принцип організації інформації і 
задаючи можливі напрямки осмислення предметного світу. Об'єднання декількох комплексних структур 
прослідковується в межах акціонального фрейму, основними слотами якого є агенс і пацієнс / об'єкт. 
Слотами, що відносяться до понятійної зони агенса, є мета / причина, інструмент і помічник, а слотами, 
що входять до понятійної зони пацієнса / об'єкта – результат, реципієнт [11: 56].  

Модель комунікативної ситуації СПОКУСА є методологічним конструктом і, відповідно, не є 
конкретною актуалізацією цього феномену. Ментальна модель комунікативної ситуації СПОКУСА 
формується внаслідок узагальнення різних фрагментів, де актуалізується спокуса шляхом виокремлення 
релевантних для певних ситуацій ознак.  

Метою побудови когнітивної моделі спокуси є відображення та тлумачення взаємодії її компонентів в 
узагальненому вигляді. Модель спокуси конструюється в концептуальній системі дискурсу в якості 
суб’єктивної когнітивної структури. Суб’єктивність полягає у тому, що досвід сприйняття та занурення в 
конкретні випадки комунікативної ситуації СПОКУСА значно різниться від одного суб’єкту дискурсу до 
іншого.  

Таким чином, до індивідуальної, суб’єктивної моделі даної ситуації може входити різна кількість 
учасників (як з боку агенса, так і пацієнса) залежно від пережитих ситуацій; атрактор також може мати 
різні прояви у свідомості комунікантів (наприклад, гроші, секс, послуга, отримання посади, їжа, речі, 
здійснення мрії тощо). Локативно-темпоральний блок теж може варіюватися залежно від конкретної 
ситуації і стабільно фіксуватися в індивідуальній концептуальній картині світу (різна пора доби, року 
тощо, різна локація ситуації – у ресторані, дома, на роботі, на вулиці тощо). Відповідно до власного 
досвіду неоднорідно концептуалізуються у свідомості також потреби та способи досягнення результату. 

Загальна модель комунікативної ситуації СПОКУСА формується шляхом виявлення релевантних 
характеристик для всіх контекстів реалізації явища спокуси та відкидання нерелевантних ознак. 
Незважаючи на те, що загальна ментальна модель досліджуваної ситуації є штучним методологічним 
інструментом, вона має об’єктивний характер, оскільки належить до наукової концептуальної картини 
світу, спрямованої на відображення узагальненого, суспільного знання про це явище.  

Загалом фреймова модель комунікативної ситуації СПОКУСА відтворює алгоритми поведінки, що 
реалізуються у конкретному контекстуальному оточенні під впливом певних суб’єктивних факторів, 
внаслідок чого виникає дискурсивна формація.  

В якості елементів когнітивної моделі постають контекстуальні рестриктори, або обмежувачі, які 
об’єктивно присутні в конкретному епізоді дискурсу. Таким чином, для належної інтерпретації 
конкретного фрагменту дискурсу та релевантних для певного контексту імплікатур впливають такі 
обмежувачі: учасники (їх ролі, відносини, статус, загальні та індивідуальні знання, світогляд, потреби, 
наміри, цілі), вербальна та невербальна поведінка, дії учасників, місце, час та обставини [12: 76; 13: 151].  

Фреймові моделі постають у вигляді складних концептуальних мікросистем, елементи яких (вузли, 
слоти, підслоти) вступають в ієрархічні відносини та визначають константні характеристики усіх 
ситуацій одного типу в цілому. Ментальна модель соціального знання про певну комунікативну ситуацію 
утворюється шляхом абстрагування релевантних компонентів комунікативних фрагментів від їх 
конкретного контекстуального середовища. 

До центральних вузлів моделі комунікативної ситуації належать Соціальні параметри (Час, Місце, 
Обставини), Учасники (їх соціальні та комунікативні Ролі, Відносини та соціальний Статус, спільні та 
відмінні Знання / Переконання, Потреби, Наміри та Цілі), Дії [12: 76; 13: 151]. Відповідно, основними 
вузлами фреймової моделі комунікативної ситуації СПОКУСА є УЧАСНИКИ СПОКУСИ, ДІЇ 
УЧАСНИКІВ та СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ, або УМОВИ СИТУАЦІЇ СПОКУСИ.  
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Учасниками комунікативної ситуації СПОКУСА є агенс (ДЕХТО1), який виконує роль спокусника, та 
пацієнс (ДЕХТО2), який виступає в якості жертви спокуси. Як правило, агенс має домінуючий статус у 
комунікативній ситуації СПОКУСА і відповідно виконує роль Дорослого. Наміри та цілі агенса 
формуються внаслідок усвідомлених чи неусвідомлених потреб, які він прагне задовольнити шляхом 
подразнення потреб пацієнса, апелюючи до слоту АТРАКТОР, який виступає приманкою в 
комунікативній ситуації СПОКУСА. 

Пацієнс є суб’єктом спокуси, на якого спрямована дія агенса. Як правило, жертва спокуси має 
підпорядкований статус по відношенню до спокусника і виконує роль Дитини. Поведінка пацієнса, як і 
результат (успішна / неуспішна спокуса) залежить від його потреб, ступеня їх актуальності та 
конкретних соціальних параметрів. Пацієнс, як правило, намагається протистояти діям агенса-
спокусника, опирається бажанню (викликаному атрактором-подразником) через низку моральних, 
соціокультурних, етнічних тощо правил та норм. Опір концептуалізується та схематично локалізується у 
складі вузла Учасники у вигляді слоту ЩОСЬ (бар’єр). 

Слот БАЖАННЯ репрезентує стан обох суб’єктів дискурсу спокуси і утворюється внаслідок дії 
неактуалізованих потреб, що схематично локалізується у вигляді слоту ПОТРЕБА, які виступають 
мішенями регулятивного впливу агенса. Якщо ступінь стану, представленого слотом БАЖАННЯ, вище 
ступеня стану, вираженого слотом БАР'ЄР, тоді агенс досягає бажаного результату: (ПОТРЕБА (мішень) 
→ БАЖАННЯ (вищий ступінь) → БАР'ЄР (нижчий ступінь) → позитивний РЕЗУЛЬТАТ) → задовольняє 
ПОТРЕБИ агенса. 

У випадку, якщо ступінь стану, репрезентованого слотом БАЖАННЯ, нижче ступеня стану, 
вираженого слотом БАР'ЄР, тоді агенс не досягає бажаного результату: (ПОТРЕБА (мішень) → 
БАЖАННЯ (нижчий ступінь) → БАР'ЄР (вищий ступінь) → негативний РЕЗУЛЬТАТ) → незадоволені 
ПОТРЕБИ агенса. 

Іншим вузлом ментальної моделі комунікативної ситуації СПОКУСА є Дії учасників та відносини 
між ними. Схематично цей вузол не локалізується безпосередньо, а постає у вигляді міжслотових та 
міжвузлових зв’язків, що відображають регулятивну поведінку суб’єктів дискурсу. Агенс (ДЕХТО1) ДІЄ 
(впливає) на пацієнса (ДЕХТО2), а пацієнс (ДЕХТО2) реагує на дії агенса.  

У комунікативній ситуації СПОКУСА учасники майже не використовують одиниць на безпосереднє 
позначення поняття спокуси. Імплікатури спокуси породжуються за допомогою опосередкованих мовних 
засобів разом із невербальними знаками (демонстрація атрактора, грошей, власності), безпосереднього 
контакту з атрактором (тримання грошей у руках, тест-драйв на авто, поцілунки, спокусливий погляд, 
постава тощо). 

З іншого боку, комунікативна ситуація СПОКУСА характеризується зворотнім зв'язком, що, у свою 
чергу, акцентує увагу на адресаті, або пацієнсі (жертві) і робить регуляцію двосторонньою інтеракцією. 
Когнітивно-прагматичний підхід спрямований на аналіз дій як агенса, так і пацієнса, а без урахування 
зворотнього зв’язку інтерпретація комунікативної ситуації та її фреймове моделювання видається 
неможливим. Відповідно, пацієнс (ДЕХТО2) реагує на дії агенса (ДЕХТО1) у вигляді зворотнього 
зв’язку. Дії пацієнса з боку третьої особи вербалізуються у словниковому складі мови за допомогою 
одиниць на позначення спокуси (be tempted (to do smth), be tempted into doing smth, to be tempted by the 
offer of some good, real or apparent, can’t resist the temptation to, to give in / way to / to yield / to succumb to 
the temptation, be seduced (into doing smth), enticed, to be lured into (doing) something, to be lured away / 
back, to be allured by smb, to be allured into doing smth …). Однак, реакція пацієнса в конкретних епізодах 
дискурсу генерується і об’єктивується за рахунок різних вербальних засобів, які виступають 
дискурсивними маркерами явища спокуси, що репрезентують реакцію жертви спокуси на вербальну 
та/або невербальну поведінку спокусника. 

Дії агенса завжди скеровані його потребами, які, у свою чергу, формують мету та визначають спосіб у 
вигляді тактик, що локалізуються у моделі комунікативної ситуації СПОКУСА у вигляді слотів ДЕЩО 
(потреба) → ДЕЩО (мета) → ТАК (спосіб) →ДЕЩО (результат). Комунікативна поведінка пацієнса 
постає у вигляді реакції на атрактор, який подразнює потреби (мішені впливу). Стимулювання потреб 
викликає бажання, яке, у свою чергу, може конфліктувати з бар’єром. Реакція пацієнса залежить від 
актуальності потреб, ступеня впливу атрактора та ступеня протидії бар’єру. Результативність спокуси 
визначається асиметричними відношеннями між слотами БАР’ЄР та АТРАКТОР. Позитивний результат 
досягається лише тоді, коли ступінь впливу АТРАКТОРА вищий за силу протидії БАР’ЄРА.  

Комунікативна поведінка жертви локалізується у наступній послідовності слотів: СТІЛЬКИ/ДЕЩО 
(інструмент-атрактор) → ДЕЩО (потреба-мішень) → ЩОСЬ (бажання) → ЩОСЬ (бар’єр) → ТАК 
(спосіб) →ДЕЩО (результат).  

У випадку успішної спокуси результат задовольняє обидві сторони комунікативної ситуації, а у 
випадку неуспішної спокуси негативний результат не задовольняє агенса. Щодо пацієнса, негативний 
результат може мати дуалістичний ефект. З одного боку, реципієнт може бути задоволений, що здатний 
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протистояти спокусі. З іншого – жертва прагне задовольнити свої потреби, але соціальні правила та 
норми утримують її від реалізації власних бажань і спричиняють незадоволення її потреб.  

Крім того, дії суб’єктів дискурсу СПОКУСА різняться за критерієм підготовленості, планування. Дії 
агенса можуть бути спланованими (але не завжди) і визначаються цілеспрямованістю, яка 
відображається слотами ДЕЩО (мета) і ТАК (спосіб). Комунікативна поведінка пацієнса має спонтанний 
характер у вигляді непідготовленої реакції, і тому інтенції жертви локалізуються у слоті ЩОСЬ 
(бажання), а не ДЕЩО (мета). 

Третім вузлом когнітивної моделі комунікативної ситуації СПОКУСА є СОЦІАЛЬНІ УМОВИ (або 
соціальні параметри), який представлений слотами ДЕ (місце), КОЛИ1/КОЛИ2 (час), ОЦІНКА 
(сприйняття спокуси соціумом).  

Категорії місця і часу належать до контекстуальних ознак дискурсу спокуси та функціонують в якості 
соціальних просторово-часових факторів, які сприяють виокремленню релевантних ознак конкретної 
комунікативної події та виведенню релевантних для даної події імплікатур. Разом з іншими 
вищезазначеними складовими, що характеризують суб’єктів дискурсу та їх комунікативну діяльність, час 
та місце, утворюють контекст та сприяють нівелюванню нерелевантних ознак і запобігають невірному 
тлумаченню комунікативної події. 

У складі суб’єктивної ментальної моделі комунікативної ситуації СПОКУСА категорія місця є 
абстрагованою сутністю, яка містить частково власний досвід та загальні знання про місце спокуси, що 
надані соціумом (через телебачення, кіно, літературу, Інтернет тощо). У конкретній ситуації слот ДЕ 
(місце) може бути репрезентований певною локацією у вигляді робочого кабінету, приміщення офісу, 
кафе, парковки, кухні тощо. У складі об’єктивної ментальної моделі комунікативної ситуації СПОКУСА 
як штучного методологічного інструментарію слот ДЕ абстрагується до двох форм його актуалізації – 
офіційної та неофіційної, які значно впливають на характер протікання регулятивної діяльності в межах 
комунікативної ситуації спокуси. 

Іншою складовою вузла СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ є слот КОЛИ (час). Категорії місця і часу 
формують і задають просторово-часові координати комунікативної події, які є вкрай важливими під час 
породження соціальної інтеракції у вигляді дискурсу.  

У слоті КОЛИ (час) відображається тлумачення часових орієнтирів конкретного комунікативного 
фрагменту, співвідношення часу протікання цього фрагменту з часом інших релевантних подій та 
загальна концептуалізація категорій часу в межах певного мовного колективу. Так, наприклад, 
англомовне соціокультурне середовище сприймає категорію часу інакше ніж україномовний соціум (пор. 
morning і ранок; третя година ночі, але 3 o’clock in the morning; evening / night та вечір; tonight, last night 
at 10 o’clock; dinner і обід / вечеря (Will you come around to have dinner at 7 o’clock?).  

Відповідно, категорія часу актуалізується не лише в одиницях, що безпосередньо використовуються 
на позначення часу (seconds, minutes, hours, morning, midday, afternoon, evening, midnight, weekend, the day 
before yesterday, yesterday, today, tomorrow, the day after tomorrow). Категорія часу, як вже було зазначено, 
тісно пов’язана з категорією місця, і тому обидві категорії формують просторово-часовий континуум, що 
репрезентується локативно-темпоральним вузлом у складі когнітивної моделі комунікативної ситуації. 
Внаслідок цього одиниці на кшталт dinner актуалізують одночасно дві категорії – ДЕ (дома, у ресторані) 
та КОЛИ (ввечері) і визначають офіційний або неофіційний реєстр комунікативної взаємодії. Іншим 
прикладом актуалізації симбіозу часу та місця є одиниця jog / jogging, що містить семи "morning" та "in 
the park / in the street".  

Категорія часу також інтерпретується не лише як власне темпоральна категорія, але й також охоплює 
характер та фази (початок, тривалість, кінець) комунікативної поведінки суб’єктів дискурсу та дії, що 
обговорюються в конкретному комунікативному фрагменті. 

Слід зазначити, що комунікативна ситуація спокуси не завжди локалізується лише на одному 
часовому відрізку КОЛИ (тут і зараз), а може реалізовуватися у двох або більше часових площинах 
(КОЛИ1, КОЛИ2 тощо). Тобто етапи та фази актуалізації регулятивної взаємодії в контексті однієї 
комунікативної ситуації спокуси можуть бути розірвані у часі та мати різну локалізацію місця.  

Слот ТАК (оцінка) належить до вузла СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ, оскільки визначає ставлення 
соціокультурного середовища до явища спокуси. Знання, репрезентовані цим слотом, мають значний 
вплив на протікання і результат взаємодії суб’єктів дискурсу спокуси. Оцінка безпосередньо пов’язана з 
діями агенса, визначенням форм та способів регулятивного впливу, а також є вкрай значущою для 
пацієнса, оскільки від неї залежить ступінь протидії спокусі, локалізований у слоті ЩОСЬ (бар’єр).  

Суспільство не завжди однаково тлумачило, оцінювало та ставилося до явища спокуси. Спочатку 
спокуса пов’язувалася з концептом РЕЛІГІЯ і тлумачилася переважно у цьому контексті. Наприклад, 
аналіз лексикографічних релігійних джерел свідчить про негативне ставлення до спокуси (спокуса як 
гріх, пор. рос. искушение). 

 У сучасному суспільстві сприйняття спокуси має неоднозначний характер. Результати аналізу 
словникових дефініцій сучасних лексикографічних джерел засвідчують зниження категорично 
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негативного ставлення до досліджуваного явища. Якщо негативна оцінка в дефініціях спокуси у 
релігійних лексикографічних джерелах містила категоричну негативну оцінку, пов’язану з семами "зло" 
та "гріх", то негативна оцінка, представлена в дефініціях сучасних словників, максимум визначається 
семою "погано".  

З іншого боку, демократизація суспільства та пошук нових альтернативних засобів регулятивного 
впливу в різних сферах професійної діяльності змінила полюс оцінки явища спокуси з негативного на 
позитивний. Так, наприклад, здатність та вміння спокушати, які актуалізуються в рекламі, бізнес 
перемовинах, маркетинговій, дипломатичній, юридичній діяльностях тощо, інтерпретуються як прояв 
високого професіоналізму і отримують позитивну оцінку з боку суспільства.  

Отже, узагальнена ментальна модель комунікативної ситуації СПОКУСА будується на основі 
суб’єктивних ментальних моделей, які формуються шляхом визначення релевантних для спокуси ознак 
та відкиданням нерелевантних для досліджуваної ситуації характеристик. Узагальнена, або об’єктивна 
ментальна (або когнітивна) модель (або фрейм) комунікативної ситуації СПОКУСА є штучним 
конструктом, методологічним інструментом максимально абстрагованим від усіх контекстів її реалізації. 
Суб’єктивна ментальна модель (схема, фрейм) спокуси міститься у свідомості кожної людини і має 
суб’єктивний характер через суб’єктивність сприйняття та концептуалізацію власного досвіду і знань 
про спокусу, наданих соціумом. Когнітивно-прагматичний підхід передбачає аналіз та моделювання 
конкретних комунікативних подій, які відображають явище спокуси, що, у свою чергу, надало змогу 
змоделювати узагальнену схему досліджуваної комунікативної ситуації. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні тактико-стратегічного комплексу, що 
реалізується у комунікативних епізодах спокуси, та фреймовому моделюванні інших комунікативних 
ситуацій. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. 

2. 

Fillmore C. J. Toward a Frame-Based Lexicon : The Semantics of RISK and its Neighbours / C. J. Fillmore, 
B. T. Atkins // Frames, Fields and Contrasts : New Essays in Semantics and Lexical Organization. Hillsdale, NJ : 
Lawrence Erlbaum, 1992. – P. 75–102. 
Минский М. Фреймы для представления знания / М. Минский. – М. : Энергия, 1979. – 152 с. 

3. Dijk T. van. Studies in the Pragmatics of Discourse / T. van Dijk. – The Hague : Mouton, 1981. – 331 p. 
4. Никонова Ж. В. Фреймовый анализ речевых актов (на материале современного немецкого языка) : автореф. 

дис. д-ра филол. наук : 10.02.04 / Ж. В. Никонова. – Нижний Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. 
– 41 с. 

5. Желтухина Р. М. Механизм воздействия : когнитивные структуры и когнитивные операции / 
Р. М. Желтухина // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста : Мат. международного 
симпозиума. – Ч. 1. – Волгоград : Перемена, 2003. – С. 114–123. 

6. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика / И. М. Кобозева. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 352 с. 
7. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / М. Л. Макаров. – М. : Прогресс, 1998. – 

С. 168. 
8. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепт, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 

477 с. 
9. Беляевская Е. Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах 

(Когнитивные основания формирования и функционирования семантической структуры слова) : дис. д-ра 
филол. наук / Е. Г. Беляевская. – М., 1992. – 401 с. 

10. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК "Гнозис", 2003. – 280 с. 
11. Жаботинская С. А. Лексическое значение : принципы построения концептуальной сети / С. А. Жаботинская 

// In Pstyga, Alicja (red.), 2005. Zlovo z perspektywy jezykoznawcy i tlumacza, tom II. – Gdansk : Widawnictwo 
Uniwersytetu Gdanskiego. – P. 53–62. 

12. Dijk T. A. van. Discourse and Context. A Sociocognitive Approach / T. A. van. Dijk. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. – 267 p. 

13. Мосейчук О. М. Когнітивно-прагматичний аналіз комунікативної ситуації СПОКУСА (на матеріалі 
англомовного кінодискурсу) / О. М. Мосейчук, Н. В. Матушевська // "Наукові записки". Серія : Філологія 
(мовознавство), випуск 22, Вінниця, 2015. – С. 149–157. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Fillmore C. J. Toward a Frame-Based Lexicon : The Semantics of RISK and its Neighbours / C. J. Fillmore, 
B. T. Atkins // Frames, Fields and Contrasts : New Essays in Semantics and Lexical Organization. Hillsdale, NJ : 
Lawrence Erlbaum, 1992. – p. 75–102. 

2. Minskij M. Frejmy dlya predstavleniya znaniya [A Framework for Representing Knowledge] / M. Minskij. – M. : 
Energiya, 1979. – 152 s. 

3. Dijk T. van. Studies in the Pragmatics of Discourse / T. van Dijk. – The Hague : Mouton, 1981. – 331 p. 
4. Nikonova Zh. V. Frejmovyj analiz rechevyh aktov (na materiale sovremennogo nemetskogo yazyka) : avtoref. dis. 

d-ra filol. nayk : 10.02.04 / [Frame Analysis of Speech Acts (a Case Study of the Modern German Language)] 
Zh. V. Nikonova. – Nizhnij Novgorod : NGLU im. N. A. Dobrolyubova, 2009. – 41 s. 

99 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

100 

5. Zheltuhina R. M. Mekhanizm vozdejstvija : kognitivnye struktury i kognitivnye operatsii [The Mechanism of 
Action : Cognitive Structures and Cognitive Operations] / R. M. Zheltuhina // Problemy verbalizatsii kontseptov v 
semantike yazyka i teksta : Mat. mezhdunarodnogo simposiuma. – Ch. 1. – Volgograd : Peremena, 2003. – S. 114–
123. 

6. Kobozeva I. M. Lingvisticheskaya semantika [Linguistic Semantics] / I. M. Kobozeva. – M. : Editorial URSS, 2004. 
– 352 s. 

7. Makarov M. L. Interpretativnyj analiz diskursa v maloj gruppe [The Interpretative Analysis of Discourse in a Small 
Group] / M. L. Makarov. – M. : Progress, 1998. – S. 168. 

8. Karasik V. I. Yazykovoj krug : lichnost', kontsepty, diskurs [The Linguistic Circle : Personality, Concepts, 
Discourse] / V. I. Karasik. – Volgograd : Peremena, 2002. – 477 s. 

9. Belyaevskaya E. G. Semanticheskaya struktura slova v nominativnom i kommunikativnom aspektah (Kognitivnye 
osnovaniya formirovaniya I funktsyonirovaniya semanticheskoj struktury slova) [The Semantic Structure of the 
Word in the Nominative and Communicative Aspects (Cognitive Bases of Formation and Functioning of the Word 
Semantic Structure)] : dis. d-ra filol. nauk / E. G. Belyaevskaya. – M., 1992. – 401 s. 

10. Makarov M. L. Osnovy teorii diskursa [Foundations of Discourse Theory] / M. L. Makarov. – M. : ITDGK 
"Gnozis", 2003. – 280 s. 

11. Zhabotinskaya S. A. Leksicheskoe znachenie : printsypy postroeniya kontseptual'noj seti [Lexical Meaning : 
Сonstruction Principles of Conceptual Network] / S. A. Zhabotinskaya // In Pstyga, Alicja (red.), 2005. Zlovo z 
perspektywy jezykoznawcy i tlumacza, tom II. – Gdansk : Widawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. – P. 53–62. 

12. Dijk T. A. van. Discourse and Context. A Sociocognitive Approach / T. A. van. Dijk. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. – 267 p. 

13. Mosejchuk O. M. Kognityvno-pragmatychnyj analiz komunikatuvnoi sutuatsii SPOKUSA (na materiali 
anglomovnogo kinodyskursu) [Cognitive and Pragmatic Analysis of the Communicative Situation TEMPTATION 
(a Case Study of the English Cinema Discourse)] / O. M. Mosejchuk, N. V. Matushevs'ka // "Naukovi zapysky". 
Seriya : Filologiya (movoznavstvo), vypusk 22, Vinnytsya, 2015. – S. 149–157. 

Мосейчук А. М., Матушевская Н. В. Когнитивная модель коммуникативной ситуации СОБЛАЗН. 

Статья посвящена построению общей структуры коммуникативной ситуации СОБЛАЗН. Определены 
основные узлы фреймовой модели коммуникативной ситуации СОБЛАЗН. При условии, что степень 
состояния, представленного слотом ЖЕЛАНИЕ, выше степени состояния, выраженного слотом 

БАРЬЕР, агенс достигает желаемого результата. В случае, если степень состояния, представленного 
слотом ЖЕЛАНИЕ, ниже степени состояния, выраженного слотом БАРЬЕР, агенс не достигает 

желаемого результата. 

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, фрейм, соблазн, ментальная модель коммуникативной 
ситуации. 

Moseychuk O. M., Matushevska N. V. The Mental Model of the Communicative Situation TEMPTATION. 

The research deals with the formation of the general structure of the communicative situation TEMPTATION in 
the form of a frame model (a case study of the English cinema discourse). The frame structure of communicative 

situation TEMPTATION is represented with the three main centers – TEMPTATION PARTICIPANTS, 
PARTICIPANTS’ ACTIONS and SETTING. The agent’s actions are always motivated by his needs, which shape 

the goal and define the tactics, localized in the model of the communicative situation in the slots 
SOMETHING (need) → SOMETHING (goal) → MANNER (way) → SOMETHING (result). Victim’s 

communicative behavior is localized in the following slot’s order: AS MUCH / SOMETHING (tool-attractor) → 
SOMETHING (target need) → SOMETHING (desire). It arises under the pressure of unrealized needs, 

schematically localized in the slot NEED. SOMETHING (barrier) → MANNER (way) → SOMETHING (result). 
Slot DESIRE is representative of both participants. Needs are the targets of agent’s regulatory impact. If the 
degree, represented by slot DESIRE is higher than that expressed by slot BARRIER, the agent achieves the 

desired result: (NEED (target) → DESIRE (higher degree) → BARRIER (lower degree) → positive RESULT) → 
meets the agent’s NEEDS. In case when the degree, represented by slot DESIRE is lower than that expressed by 

slot BARRIER, the agent does not achieve the desired result: (NEED (target) → DESIRE (lower degree) → 
BARRIER (higher degree) → negative RESULT → agent’s unrealized NEEDS. The generalized mental model of 

the communicative situation TEMPTATION is based on the subjective mental models formed by identifying 
relevant characteristics to temptation. 

Key words: communicative situation, frame, temptation, mental model of the communicative situation. 
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РОМАН "AWAKENING" ЯК ПЕРЕДВІСНИК МОДЕРНІЗМУ В ЖІНОЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ США 
ХІХ СТОЛІТТЯ (ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ) 

У статті представлено результати дослідження роману Кейт Шопен "Awakening" ("Пробудження") з 
перспективи проявлення в ньому багатьох спільних із модерністськими моделями рис, що дає 

можливість вважати його літературним передвісником панівного у 20-му столітті модернізму. 
З’ясовано, що роман являє собою своєрідну авторську художню рефлексію проблеми жіночого досвіду в 
двох відмінних культурних контекстах і на маргінесах двох періодів, експлікуючи тогочасні протиріччя 
та дилеми, яких зазнавали жінки в усіх сферах. Обґрунтовано, що роман є вкладом у діалог про перехід 
від вікторіанського світу 19-го століття до Модерного (Сучасного) світу 20-го століття з очевидним 

акцентом на проблемі положення жінки в суспільстві. 

Ключові слова: модернізм, жіноча самоідентичність, самореалізація, власне "я", ґендерні ролі. 

Постановка проблеми. У статті ми продовжуємо наше дослідження, результати якого викладені в 
попередніх публікаціях [1], щодо особливостей розвитку романістики відомої сьогодні американської 
письменниці ХІХ ст. Кейт Шопен (Kate Chopin (February 8, 1850 – August 22, 1904), залучивши 
результати аналізу літературно-критичного дискурсу спадщини мистикині і продовжуючи думку, про 
присутність рис модернізму в її творчості. 

Аналіз досліджень і публікацій. Творчість жінок-письменниць США ХІХ ст. стала об’єктом 
літературно-критичних і наукових розвідок, починаючи з 70-х років ХХ ст..: формуються різні напрямки 
феміністської критики, велика увага приділяється жіночій прозі кінця ХІХ ст. Сьогодні дослідженню 
поетичного та прозового доробку Кейт Шопен присвячено багато праць за кордоном (Rankin Danlal S., 
Eble Kenneth, Seyersted Per, Toth Emily, Le Marquand), а її ім’я входить до канону літератури США. 
Літературно-критичному дискурсу притаманний здебільшого феміністський ракурс, актуалізується 
ґендерна проблематика. В Україні феміністську проблематику прози К. Шопен досліджувала 
Л. П. Євтушенко (дисертаційна робота "Проблематика та художня специфіка феміністської прози Кейт 
Шопен", 1996). В Росії – Т. М. Шмельова ("Художнє втілення жіночої самосвідомості у прозі Кейт 
Шопен", 2008). Окремі оповідання Шопен розглядалися у ґендерному аспекті (М. Коренєва), у контексті 
регіональної літератури (І. Морозова), досліджувались стилістичні особливості (О. Ємець).  

Формулювання мети. Творчість американської письменниці Кейт Шопен позначена публікаціями 
поеми "Якби це було можливо" (If It Might Be, 1889), новел "Мудріше, ніж Бог" (Wiser Than God, 1889), 
"Причина суперечки" (A Point at Issue, 1889), роману "Помилка" (At Fault, 1890), оповідання "Дитя 
Дезіре" (Desiree's Baby, 1893), збірок оповідань "Люди дельти" (Bayou Folk, 1894), "Ніч в Аркадії" (A 
Night in Acadia, 1897), "Покликання і голос" (A Vocation and Voice, 1899). Але найвідомішим її творінням 
став роман "Пробудження" (Awakening, 1899), який викликає більше запитань, аніж вся попередня проза 
письменниці. Актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю детальнішого аналізу 
художньої прози Кейт Шопен з перспективи розвитку реалістичної, романтичної та модерністської 
літературних традицій у літературі США та появи модерністських тенденцій у жіночому літературному 
дискурсі. 

Частково відмежовуючись від питання "ґендеру" (цілковито неможливо уникнути цього аспекту), ми 
визначаємо мету – узагальнити літературно-критичні рецепції творчості Кейт Шопен і дослідити роман 
"Пробудження" як передвісник літературного модернізму в жіночій літературі США кінця ХІХ ст.  

Публікація роману "Пробудження" викликала хвилю обурення і ворожнечі з боку патріархально 
налаштованої громади і літературної критики, які звинувачували Кейт Шопен у аморальності, 
принижували художню цінність твору. Змальовуючи "подорож" героїні вглиб себе та назовні, Шопен 
актуалізує різноманітні літературні традиції (реалізму, натуралізму та романтизму), кожну з яких вона як 
підсилює, так і послаблює в межах роману. Жодній з них не надається цілковита перевага. Подібна 
складність сама по собі веде до різноманітних критичних інтерпретацій того, що Шопен намагається 
зробити в романі, та відкриває можливості для критичних обговорень у різних напрямках. 

Творчість мистикині припадає на буремні роки після Громадянської війни в США, які були позначені 
великими змінами в соціальній, науковій і культурній сферах. У суспільстві відбувалася боротьба 
соціальних ідеологій, актуалізувалися заклики до боротьби за рівноправ’я чоловіків та жінок, 
руйнувалися застаріли стереотипи ґендерних ролей, традиції та канони у суспільній думці та літературі. 
Марі Джо Буґл відмітила, що жінки після Громадянської війни "постійно брали участь у торгівлі, 
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знаходили способи, як заробити гроші, щоб раз і назавжди покінчити з принизливими формами 
фінансової залежності від чоловіків" [2: 51]. Жінки "на всіх рівнях суспільства були активними, 
намагаючись поліпшити власну долю, і "Нова Жінка", еквівалент "вільної жінки" XIX ст., була однією із 
центральних тем для громадських обговорень" [3: 117]. 

Ця проблема жіночого самоствердження, самореалізації та самоідентифікації стала предметом 
художньої рефлексії Кейт Шопен у романі "Пробудження". У творі відбивається опис "подорожі" 
головної героїні Едни Понтельє до нового бачення жіночого "ego", пошуку самоідентичності у рамках 
культурних обмежень кінця ХІХ ст. 

Матір Кейт Шопен Еліза Фаріс O'Флаерті була громадською активісткою, членом французько-
креольської спільності Сент Луїса. Дівчинка мала перед собою приклади самостійних жіночих 
особистостей, незалежних від чоловіків, тому зростала бунтівливою і впевненою в собі. Цей досвід 
письменниця актуалізує у літературно-художній практиці, створюючи неповторні образи "нових жінок" 
ХІХ ст.. У віці 20 років вона вийшла заміж за Оскара Шопена, якого вважала "правильним чоловіком". 
Молодята оселились а Луїзіані, яка стала основним топосом, місцем розвитку подій в її творах. 

Літературно-критичний дискурс щодо творчості Кейт Шопен не відрізняється стабільністю. 
Абсолютно різні оцінки давались як її новелам, так і романам. Але найбільшу хвилю критики викликав 
роман "Пробудження". Лише з середини ХХ ст. цей роман отримує адекватні оцінки і аналіз. На думку 
К. Годес у статті "Література американського народу" (1951), роман "Пробудження" виявляє 
майстерність Шопен-письменниці у змалюванні характерів, і є значним внеском до традиції реалізму в 
американській літературі ХІХ ст. [4]. Потрібно згадати статтю Дж. Армса "Пробудження" Кейт Шопен у 
контексті її творчості" [6: 215–228], в якій стверджується, що роман – кульмінація її творчості. 

На нашу думку, у романі "Пробудження" присутні елементи модернізму, який домінував у ХХ ст. 
Роман являє собою кардинальну конструкцію, яскраве вираження еволюціонуючої літературної 
свідомості зламу століть у США, і є внеском до діалогу про перехід від вікторіанського світу ХІХ ст. до 
Модерного (Сучасного) світу ХХ ст. з акцентом на проблемі становища жінки в суспільстві. 

Про сфокусованість суспільної уваги на "зламі консенсусів ХІХ ст.", які в цей період домінували у 
спробах соціальних груп таких, як феміністки, пошуку підтвердження їхнього статусу в середині 
культури [2: 14], висловлювався критик і літературознавець Пітер Фолкнер. Культурні та літературні 
зміни, що характеризують ХХ ст., почалися в роки, що передували fin de siecle, а потім вони 
еволюціонували в те, що міститься у терміні "модернізм", початок якого відноситься критиками до 
періоду після 1910 р. 

Система символів у романі акцентує увагу читачів на процесі змін, переході та еволюції, зокрема 
підтекст назви роману вказує на "пробудження" – стан переходу зі сна до свідомості. Суб’єкт 
пробудження існує, ніби поміж двох світів, але цілком не належить жодному з них, він переживає процес 
переходу від чогось невловимого до більш конкретного. Головна героїня Шопен – символічна, як її 
прізвище: "Понтельє", що означає "той, хто з’єднує мостами". "Місія Едни – розпочати болісний процес 
з’єднання двох століть, двох світів, двох бачень ґендерної проблеми. Роман схожий на новий твір fin de 
siecle, в якому мова йде про початок розвитку особистості, але не про його завершеність" [8: 116].  

Заперечення жорсткої системи нормативної етики вікторіанської епохи стає одним із важливих 
принципів модернізму. В ХІХ ст. для вікторіанців "правильний спосіб поведінки" чітко відмежовувався 
від "неправильного", і ці етичні стандарти мали статус закону. За словами історика Кентора, 
вікторіанське суспільство охоплювалося високо структурованою чіткою системою етики і ХХ ст. "... 
витратило багато часу на те, щоб підірвати її! [9: 17]".  

В романі розповідається, що Една Понтельє відчувала відразу до церковної служби, ще коли була 
дитиною. Вона заперечує роль релігії як джерела розради та єдиної істини, коли ділиться спогадами про 
дитинство з мадам Ретінголл: "Ймовірно це була неділя... і я втікала з пресвітеріанської служби, від 
молитов, які промовляв мій батько, огорнутий мороком. Тільки від однієї цієї згадки починаю тремтіти 
[10: 60]". Релігія є одним із переконань, які Една відкидає в процесі свого розвитку. 

У системі жіночих характерів у романі Шопен постає питання сексуальності. Модернізм надав 
більшої відкритості у цих питаннях. "Пробудження" репрезентує модерністську позицію на противагу 
вікторіанському святенництву. У романі не тільки висвітлюються, але й стають центральними, 
сексуальні теми, при цьому використовується багата палітра мови чуттєвості. Головна героїня 
звільняється від жіночої провини щодо сексуальної спокуси, яка "повсякчас загрожує людині". Вона сама 
робить вибір та добивається сексуальних стосунків із Елсі Еробіном заради чуттєвої пригоди, а не тому, 
що кохає його. Шопен не вуалює і не уникає опису сексуального акту між Едною та Еробіном відповідно 
до стандартних вікторіанських прийомів. У випадку з Робертом, іншим коханцем, Една змальовується, як 
відверто сексуальне створіння, крім того, вона виконує роль переслідувача: вона вже не жінка – жертва, 
життя якої зруйноване спокусником, а вона сама і є спокусницею [10: 166]. Відвертість і відкритість у 
питанні сексуальності і тілесності ще більше зближує текст з модерністськими тенденціями. Тіло Едни та 
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природа навколо неї описуються відверто та чуттєво у порівнянні з більшістю творів ХІХ ст. (наприклад, 
Шопен описує оголеність Едни та її символічне сексуальне поєднання з океаном) [10: 176]. 

В романі своєрідно актуалізується проблема митця та мистецтва. "Пробудження" Едни 
співвідноситься з її емоційним станом під час гри мадемуазель Райц на фортепіано. Майстерне 
виконання п’єси трансформує та перевертає людську сутність Едни. Таким чином, у романі Шопен 
підтримується ще одна концепція модернізму про те, що тільки мистецтво є порятунком для людства в 
такому надзвичайно заплутаному світі, який розпадається на друзки (принаймні частковим) через 
припущення, що мистецтво є центральним для повної та значимої людської екзистенції. Але чи 
врятується Една?  

Початкова назва роману – "A Solitary Soul" – ілюструє бажання авторки зробити наголос на пошукові 
та висвітленні індивідуального "я". Тому важливішим питанням в рецепції "Пробудження" як 
передвісника модернізму є питання власного "я" ("selfhood") [11: 31]".  

Мотив відчаю панує поряд із емфазою на "собі" та на індивідуальній свідомості у романі, що , в свою 
чергу, співвідноситься з модерністською тенденцією до відчаю, який приводить до відчуження 
індивідуума та іноді самогубства. Вибором головної героїні роману стає самогубство, через те, що вона 
не в змозі знайти місце для своєї нової свідомості та свого "я" в обмеженнях тогочасної соціальної 
системи, і через це самогубство Едни є цілком "вмотивованим" у контексті її часу. Смерть стає 
закономірним результатом її пошуку самоствердження, який був актом непокори й бунту. Він повинен 
був скінчитися смертю, тому що не існувало іншого шляху у світі, в якому жила Една Понтельє, щоб 
задовольнити зміни, які відбулися в ній.  

Висновки та перспективи дослідження. Роман "Пробудження" став підсумковим твором, 
своєрідною квінтесенцією світогляду і художньої практики Кейт Шопен. Неможливо цілковито віднести 
роман до дискурсу модернізму. Однак, безсумнівно роман має багато спільного з модерністськими 
моделями й є літературним передвісником домінуючого у ХХ ст. модернізму. В ньому міститься 
дослідження жіночого досвіду у двох відмінних культурних контекстах і на маргіналіях двох періодів, 
вивчаючи протиріччя та дилеми, які, здається, переслідують жінок в усіх сферах. Ця проблема потребує 
подальшого вивчення і розвитку, що свідчить про перспективність подальших наукових розвідок у цій 
сфері. 
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Нагачевская Е. А. Роман "Awakening" как предвестник модернизма в женской литературе США 
XIX века (литературно-критическая рецепция). 

В статье представлены результаты исследования романа Кейт Шопен "Awakening" ("Пробуждение") с 
точки зрения проявления в нем многих совместных с модернистскими моделями черт, что дает 

возможность считать его литературным предвестником господствующего в 20-м веке модернизма. 
Выяснено, что роман представляет своеобразную авторскую художественную рефлексию проблемы 
женского опыта в двух отличных культурных контекстах и на маргинесах двух периодов, эксплицируя 

тогдашние противоречия и дилеммы, которые испытывали женщины во всех сферах. 

Ключевые слова: модернизм, женская самоидентичность, самореализация, собственное "я", гендерные 
роли. 

Nagachevska O. O. "Awakening" as the Novel-Precursor of Modernism in the American Women's Literature 
of the 19th century (Literary and Critical Reception). 

The research deals with the issues of modernism in the creative writing of American women writers at the end of 
the 19thcentury. The article presents the results of the study of Kate Chopin’s "Awakening" (1899) in the light of 
manifestations of modernism and feminism (concerning the modernist tendencies in the society and literature). 
Definition of vectors of Chopin’s ideological and artistic evolution actualized historical and genetic, historical 

and functional methods of study; disclosure of features of the elements of poetics of the writer required the use of 
structural and functional method. The study of features of the embodiment of female perspective in the novels 
implemented by the writer is based on the theoretical concepts of feminist critics. The researcher proves that 
some features of ''forthcoming” modernism are artistically reflected in the novel, along with such crucial for 

Chopin’s writing themes as “love and passion, marriage and independence, freedom and restraint''. Kate 
Chopin’s feminist viewpoints which were far ahead of her time became principal for many of Kate Chopin’s 
women characters (the winning of a self, the keeping of it). It is stated that Chopin expresses a modernist's 

disillusionment with Victorian society's conventions through her treatment of society and religion as forms of 
patriarchy, family values; she questions fin-de-siècle gender roles, and portrays the women’s search for their 

identities. In constructing her heroine's journey to her new self-hood Chopin enriches the text with the 
complexities of multiple literary traditions: realism, naturalism, and romanticism, but refuses to exclusively 

adopt one clear literary stance. 

Key words: modernism, female identity, selfhood, self-realization, gender roles. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО РІВНЯ П'ЄМОНТСЬКОГО ДІАЛЕКТУ 

У даній статті розкриваються питання становлення лексичного рівня п’ємонтського діалекту та 
взаємовплив даного діалекту та літературної мови, характерні відмінності у системі вимови, 
експресивності та образності, проаналізовано умови виникнення і закріплення цього діалекту, як 

місцевого варіанту мови, описуються результати досліджень з питань, пов'язаних з даною тематикою. 
Окреслюється зв’язок мови та її варіанту з еволюцією суспільства і знань. Встановлюються та 

систематизуються зв’язки між національною мовою і діалектом. 

Ключові слова: п'ємонтський діалект, діалектизм, слово, значення, термін. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку мовознавства зі зростанням інтересу до 
етнології та культурології актуальними залишаються питання становлення діалектів на рівні з 
італійською літературною мовою та їхнього взаємовпливу. П'ємонтський діалект викликає підвищену 
зацікавленість науковців у визначенні даного діалекту як самостійного варіанту мови у системі північних 
діалектів Італії, що має свою структуру, усний та письмовий варіанти прояву, а також вирізняється 
особливостями лексико-синтаксичного, морфологічного та фонетичного рівнів. 

Матеріалом дослідження є лексика діалектів північної частини Італії, особливо детально 
розглядається лексичний рівень п’ємонтського діалекту із його характеристиками та взаємозв'язки цих 
діалектів між собою. 

Методи дослідження. Критичний аналіз теоретичних матеріалів та наукових праць, всебічне 
дослідження ілюстративного матеріалу різних джерел, безпосередні спостереження автора роботи. 

Виклад основного матеріалу. Мовна ситуація будь-якої країни сучасного світу є неоднорідною і 
складною [1]. У сучасній лінгвістиці діалекти, говірки, ідіолекти розглядають як складники етномов, і 
найчастіше послуговуються таким визначенням діалекту, як різновиду певної етномови, вживаного 
значними частинами етносу, пов'язаними територіальною, соціальною та фаховою спільністю [2]. 

Дотично лексичних особливостей п’ємонтського діалекту, зупинимося на деяких найважливіших, 
підкреслюючи їхню важливість в історичному й етимологічному планах внаслідок їхнього повсюдного 
поширення на території регіону П’ємонт. 

Покоління, яке народилося після входження П’ємонту в Королівство Італії, ще використовувало 
традиційний діалект із багатою архаїчною лексикою, особливо в сільськогосподарській сфері, оскільки 
регіон був в основному сільським. Це лексичне багатство зберігалося аж до кінця ХІХ ст. Потім втрата 
діалектних рис стала відбуватися дуже суттєво: зі зміною поколінь діалект піддавався щоразу більшому 
впливу мови засобів масової інформації. Відбулося фонетичне, морфологічне і синтаксичне нівелювання 
лексики, почав зникати стародавній словник і забувалися значення багатьох слів. Ці явища відбувалися 
всюди в країні, адже змінювалося саме життя, звичаї, соціальні умови, оскільки йшла боротьба з 
неграмотністю, поширювалася середня освіта, для юнаків була введена військова служба, що 
передбачувала проходження в іншому від народження регіоні. 

Помилково вважати діалектними лише ті слова, які відносяться до матеріальної культури народу, а не 
слова абстрактних та лінгвістичних понять, взятих з інтелектуальної культури, не тільки через більшу 
престижність, якою вони наділені, а тому, що загалом вони відображають концептуальний зміст світу та 
фактів співіснування та життя [3: 72]. Розглянемо наступні сфери використання діалектизмів у мовленні 
італійського населення на території регіону П’ємонт. 

 
Релігія 
Багатим джерелом діалектних слів є релігійна та церковна термінологія. Це сфера, у якій високий 

рівень різного прочитання та потрактування слова і як результат, деформація його значення. Крім того, 
відбуваються часті зміни у значенні слова через перехід самого слова до іншої сфери застосування і 
відхід від релігійної тематики.  

Часто спостерігається тенденція набуття словом негативного відтінку. Наприклад: ''Da nobis hodie'' в 
італійській мові dacci oggi з молитви ''Отче наш'' в п'ємонтському діалекті маємо таке слово як bisòdia зі 
значенням ''молитва''. У цьому випадку простежується явище метонімії, коли назва молитви представляє 
значення самої молитви. 

Також варто зазначити, що від таких слів з'явилися похідні, наприклад, дієслово bisodiè, що має 
значення ''нашіптувати молитви'' або інше значення ''відвідувати багато храмів''. Нові значення, що 
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закріплюються за такими латинськими термінами можуть залежати від асоціацій з іншими словами, 
тобто мати параетимологічне інтерпретування. Наприклад: l’antifona – canto alternato у перекладі 
''антифон'', через те, що довгий та нудний, у діалекті маємо словосполучення canté l’antìfuna тобто fare 
una ramanzina у значенні ''читати нотацію''. 

Входження слова до діалектного регістру відбувається і в інших сферах спілкування. Так, слово tibi 
відноситься до шкільного регістру слів і ввійшло через форми судової обізнаності, що у нашому діалекті 
набуло значення докору.  

 
Побутова лексика 
Більш престижне слово простіше засвоюється як інновація у діалекті, і може дати поштовх схожим 

змінам у лінгвістичній системі. Так, наприклад [lim'uŋ] limone, limoni введене у діалект через сферу 
торгівлі з італійської мови, стало аномальним явищем по відношенню до існуючого правила розрізнення 
однини і множини іменників чоловічого роду, із закінченням –[‘uŋ], що переходить у – [‘εŋ] [4: 296]: 
[but’uŋ] bottone – [but’εŋ] bottoni, [kart'uŋ] carro –[kart’εŋ] carri. 

 
Література 
Де більше, де менше, але всі сфери культури зробили свій внесок у збагачення діалектної лексики, 

починаючи від юридичної та адміністративної й до наукової та решти сфер людської діяльності. 
Так, у північній Італії житель Мантуї, Вівалдо Белкалзер, (за даними раніше 1309 року), переклав 

книгу ''De proprieta tibus rerum'' Бартоломео Англіка, в перекладі якого спостерігаються приклади 
використання діалекту. Наприклад, у реченні Talpa è la topina fata a similituden de soreg et è çega e senza 
ocl, e ha un musèl a mod de porcèl... спостерігаємо випадання кінцевих голосних окрім ''а'', одзвінченних 
інтервокалічних приголосних çega, що і є маркерами діалектів північної Італії [5: 260]. 

Різні діалектні слова та вирази були принесені літературними історіями, що розповідались вечорами. 
П'ємонтський ідіоматичний вираз fièr com un artaban зі значенням corrucciato, тобто ''хмурий'', являється 
запозиченням із одного з діалектів французької мови fier comme Artaban, що, у свою чергу, походить від 
характеристики героя роману Готьє ''Клеопатра'', який описувався як гордий, палкий закоханий, але який 
у французькій мові представляє дурня, який захоплений тільки собою, що не ввійшло до значення виразу 
у п'ємонтському діалекті [3: 76]. 

Багато авторів, вихідців з регіону П’ємонт, використовували чимало місцевих слів і виразів у своїх 
творах, що суперечило тосканській традиції, яка насаджувалася Академіями, як загальноприйнята.  

 
Власні назви 
Варто також згадати різноманіття італійських прізвищ, які відображають діалектне багатство країни. 

На противагу тосканським прізвищам Gianni, Giannetti, Giannelli, у північних діалектах маємо Zani, 
Zanetti, Zanella. Окрім Ferrari характерним для регіону є також прізвище Ferrero. Важливою є також 
місце наголосу, який розрізняє варіанти прізвищ Zùccaro (похідне від zucchero) та північний варіант 
Zuccàr (''продавець гарбузів'' venditore di zucche) [3: 47]. 

 
Паралельні форми слів 
Для певних предметів і понять не можна виділити єдиного слова, яке могло б вважатися стандартом, 

адже кожен регіон має свій варіант у назві таких предметів, наприклад, характерне для північних 
діалектів слово ometto позначає один і той же предмет, що у центральній Італії називають gruccia, а на 
південній частині Італії він знаний як stampella. Або північне anguria є тим самим, що у центральних 
регіонах називають cocomero, а у південних діалектах – meloned’acqua.  

Окремі елементи лексики основного складу італійської мови можуть мати різні значення у різних 
діалектах, так arrivare у п'ємонтському діалекті може використовуватись зі значенням accadere [6: 272]. 

Дж. Берруто розглядає можливість, коли структура, яка поєднує qui та lì з questo та quello, як у 
словосполученні quel libro lì з рештою може повністю замінити займенники questoта quello у їхній 
вказівній функції. Так, як ця модель вже є звичною для системи вказівних займенників у п'ємонтському 
діалекті, і тому для варіанту розмовної мови у регіоні П'ємонт [6: 274]. 

Наведемо приклади слів, які повністю чи частково відрізняються у значенні від слів, з яких вони 
походять у італійській мові: 

 
п'ємонтський діалект    італійська мова 
ciamè      chimare / domandare 
piassa      piazza / posto 
bosc       bosco / legna 
vissi       vizio / vezzo 
cuntè      contare / raccontare 
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Варто приділити увагу словам, які зазнали впливу французької мови чи прийшли з неї: 
п'ємонтський    французька    італійська  
діалект    мова   мова 
buckèt    bouquet   mazzo 
giaun    jaune   giallo 
fumna    femme   donna 
döl     deuil   lutto 
У лексиці п'ємонтського діалекту також присутні слова, схожі на слова з провансальської мови. Це 

зумовлене, частково, через суміжність територій. 
п'ємонтський діалект   італійська мова 
larma     lacrima 
cugè      coricare 
fuet      frusta 
crajun     lapis 
oj      sì 
pois      piselli 
afros      spaventoso 
piurè      piangere 
catè      comprare 
büte      mettere 
campè     buttare 
У лексиці п'ємонтського діалекту представлені слова, які є частиною автохтонної лексики 

досліджуваного діалекту, наприклад: 
п'ємонтський діалект   італійська мова 
tota      ragazza 
magna     zia 
maśnà     bambino/a 
fardèl     corredo 
fauda     grembo 
borgn     cieco 
meiśdabosc     falegname 
erca      madia 
vischè     accendere 
Потрібно згадати також мовні контакти між північно-західною Італією та Швейцарією, що принесли 

у п'ємонтський діалект слова, які увійшли і закріпились у лексиці регіону П'ємонт [7: 7], наприклад: 
п'ємонтський діалект   італійська мова 
brua      sponda 
cioca     campana 
ciorgn     sordo 
bren      crusca 
lośna     lampo / fulmine 
füma      pipa 
barma     riparo sotto roccia 
masca     strega 
starmè     nascondere 
fea (feja)     pecora 
brandè     alari 
 
Тобто, складна діалектна ситуація в Італії пояснюється низкою причин: історичним поділом території 

та частими завоюваннями, близькістю інших областей та інших країн, які як і у минулому, так і зараз 
поширюють свій вплив на територію П'ємонту, історичним заселенням території П'ємонту різними 
народами (етрусками, кельтами та ін..), мови яких належали до різних мовних систем. 

На сьогодні, як і в інших областях Італії, так і у П'ємонті діалект почав втрачати значну частину своєї 
архаїчної основи й поступово починає уніфікуватися, наближаючись до італійської літературної мови. 
Така ситуація сигналізує про його зникнення, тому що збільшується кількість людей, які надають 
перевагу використанню лише італійської мови. Діалекти функціонують та відомі більшій частині 
населення, але вони зазнають змін і часто змішуються з італійською мовою. Дрібніші міста і села 
зберігають консервативність і віддають перевагу своєму діалекту у порівнянні з італійською мовою.  

Зазвичай, діалект сприймається як простонародна, вульгарна мова селян, ремісників, жителів окраїн, 
у той час коли, починаючи від комерсантів, добродіїв, поміщиків, буржуазії й до відомих сеньйорів 
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сьогодення, які протягом століть говорили чистою мовою за тосканським зразком. Будучи вираженням 
соціальної та культурної підпорядкованості, об’єктом глузувань з боку викладачів, діалект хоч і був 
уособленням регіональної єдності, але, щоб приховати своє походження, першим кроком людини було 
саме бажання відмовитися від діалекту, наслідуючи мову сеньйорів. Тривалий час до діалекту було 
зневажливе ставлення, хоча не всі вчені розглядають його як низький рівень мовлення. Останнім часом 
з'явилася тенденція до відтворення та збереження діалекту: співаки часто звертаються до своїх діалектів 
для написання пісень; письменники нових течій пишуть твори, у яких спостерігається змішання діалекту 
з літературною мовою; у окремих регіонах у школах проводяться уроки з рідного діалекту, що сприяє 
його збереженню. 

Висновки. Лексичне багатство п'ємонтського діалекту зберігалося до кінця ХІХ ст.. Потім втрата 
діалектних рис стала відбуватися дуже суттєво: зі зміною поколінь діалект піддавався щоразу більшому 
впливу мови засобів масової інформації. Це явище відбувалося по всій Італії, тому що змінювалося саме 
життя, звичаї, соціальні умови. Наприкінці 90-х років ХХ ст. потяг та інтерес до діалекту та народної 
культури в цілому, здається, вгасає. Колективну свідомість починають захоплювати інші традиції. Але, 
оскільки, діалект ніколи не був модним, тому і не знаходився на шляху до вимирання, адже експресія 
народної мови, її енергетична напруга мають здатність до постійного відродження. Тому, незважаючи на 
загальнонаціональну тенденцію до мовної італіянізації, у регіоні П'ємонт виявлено стійку схильність до 
використання місцевого діалекту. Характерні риси територіальних діалектів, так чи інакше, стосуються 
всіх рівнів мови (фонетики, морфології, синтаксису, лексики), а особливості соціальних діалектів 
охоплюють переважно лексику й фразеологію. 
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Негода М. Н. Особенности лексического уровня Пьемонтского диалекта. 

В данной статье раскрываются вопросы становления лексического уровня пьемонтского диалекта и 
взаимовлияние данного диалекта и литературного языка, характерные отличия в системе 

произношения, экспрессивности и образности, проанализированы условия возникновения и закрепления 
этого диалекта, как местного варианта языка, описываются результаты исследований по вопросам, 
связанных с данной тематикой. Определяется связь языка и его варианта с эволюцией общества и 
знаний. Устанавливаются и систематизируются связи между национальным языком и диалектом. 

Ключевые слова: пьемонтский диалект, диалектизм, слово, значение, термин. 

Negoda М. N. Peculiarities of Lexical Level of Piedmont Dialect.  

In the following article we disclose the matter of setting the lexical level of piedmont dialect and the interplay 
between it and literature language, peculiar differences in system of pronunciation, expressivity and imagery. 

Within centuries the language of the region has always been under strong influence of different outer factors, in 
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particular historical circumstances and social situation of the region. The outstanding position of the dialect is 
caused by changes in the social life of the country. In past decades and centuries dialecticisms were treated as 
markers of social status of the speaker and were commonly associated with lower classes of society. Present 

situation shows changes in position of the dialect, the characteristic words of which are entering everyday life of 
all social classes. Due to modern constantly arising interest to ethnology and cultural studies the outstanding 

position of piedmont dialect attracts interest of linguists. The conditions of arising and fixation of the dialect as 
a local equivalent are analyzed; the results of researches, thematically connected are described. The connection 

of the language and its variation with the evolution of society and knowledge is described. The connections 
between the nationality and dialect are set. 

Key words: piedmont dialect, dialecticism, word, meaning, term. 
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АНТИСЕКСИЗМ ТА ГЕНДЕРНА ПОЛІТКОРЕКТНІСТЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті робиться короткий огляд становлення феміністської лінгвістики, зокрема поглядів на 
інклюзивність займенника he та лексеми man, аналізуються проблеми мовного сексизму та гендерної 
політкоректності, вивчаються практичні рекомендації щодо подолання гендерного дисбалансу в 
англійській мові та уникнення вживання інклюзивних лексем, розглядаються зміни у вживанні 

традиційних лексем на означення жінки, таких як girl, lady, woman у сучасних ЗМІ та блогосфері. 

Ключові слова: мовний сексизм, політкоректність, феміністська лінгвістика, гендерний дисбаланс, 
фемінітиви. 

Актуальність проблеми та основні публікації. Гендерні лінгвістичні дослідження стали за останні 
15 років однією з найпопулярніших та найпривабливіших мовознавчих галузей. Це зумовлено 
прагненням вчених охопити лінгвістичними методами різноманітні аспекти сучасного суспільства, в 
якому не припиняється процес переосмислення гендерних ролей. Боротьба з дискримінацією на будь-
якому рівні (расовому, віковому, гендерному тощо) знаходить своє безпосереднє відображення в мові у 
вигляді нових "політкоректних" мовних одиниць, правил, нормативних рекомендацій та заборон. 
Проблема політичної коректності виходить далеко за рамки лінгвістики, проте саме мова є основною 
"зброєю" у боротьбі з дискримінацією. Як зазначає А. Григорян, в сучасній лінгвістиці немає єдиного 
загальноприйнятого погляду на сутність сексизму, антисексизму і політкоректності і, навпаки, існує 
безліч суперечливих, іноді протилежних поглядів [1: 187]. Дослідник виділяє детерміністський підхід, за 
яким мовні зміни тягнуть за собою соціальні (мова як причина) та соціально-конструктивістський підхід, 
при якому зміни в соціальному становищі жінок призведуть до відображення цих змін в мові (мова як 
симптом), зазначаючи, що в мові відбувається двосторонній діалектичний процес [1]. 

Проблеми мовного сексизму та політкоректності тою чи іншою мірою розглядаються вітчизняними 
вченими. Серед останніх досліджень, зокрема, можна назвати дисертації Ю. Маслової, І. Данильченко, 
втім пріоритетними досі залишаються праці сучасних англомовних вчених (Р. Лакофф, М. Бухольц, 
Д. Кемерон, Дж. Коатс, Б. Джонстон тощо). 

Метою статті є аналіз основних тенденцій та засобів, спрямованих на подолання сексистських 
тенденцій в сучасній англійській мові. Стаття носить також практичний характер, оскільки в ній 
робиться спроба узагальнити основні рекомендації стосовно неполіткоректного вживання гендерно 
маркованих мовних одиниць, інклюзивних слів, професійних номінацій тощо. 

Виклад основного матеріалу. Ще в 1911 році англійський письменник Амброз Бірс в своєму 
сатиричному творі "Словник Сатани" виступав проти апелятиву "міс", зазначаючи, що це "a title with 
which we brand unmarried women to indicate that they are in the market". Письменник пропонував ввести 
аналогічний термін для позначення неодруженого чоловіка, а також запровадити нейтральний апелятив 
Mush, скорочено Mh. [2]. 

Намагання уникнути займенника he в якості родового, інклюзивного займенника можна зустріти у 
Л. Керолла: "If everybody minded their own business", said The Duchess in a hoarse growl, "the world would 
go round a deal faster than it does. (Alice's Adventures in Wonderland), у В. Теккерея: "A person can't help 
their birth" (Vanity Fair) і навіть у В. Шекспіра: "There's not a man I meet but doth salute me. As if I were 
their well-acquainted friend" (The Comedy of Errors). Автор Вінні-Пуха Алан Милн зазначав, що в 
англійській мові повинно бути слово, яке б позначало як "він" так і "вона": "If the English language had 
been properly organised … there would be a word which meant both 'he' and 'she', and I could write: 'If John or 
May comes, heesh will want to play tennis,' which would save a lot of trouble." (The Christopher Robin Birthday 
Book). 

Ці факти свідчать про те, що спроби подолати гендерний дисбаланс робилися набагато раніше 60-70-х 
років минулого століття – періоду другої хвилі фемінізму, що характеризується радикальною боротьбою 
з андроцентричними проявами у мові. У 1975 році засновниця феміністської лінгвістики Робін Лакофф у 
своїй відомій роботі "Language and Woman's Place" зазначила, що мова спрямована проти ставлення до 
жінок як до серйозних індивідів, що мають власні погляди на життя [6: 45]. Ця праця стала поштовхом до 
мовних змін та початку антисексистського руху в мові, прихильники якого зазначають, що англійська 
мова, як і інші європейські, розвивалася в культурах, де домінують чоловіки, що, природно, відбилося на 
мові. Вона відображає патріархальну, андроцентричну систему цінностей, що, зокрема, виражається у 
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вживанні займенника he в якості гендерно нейтрального, маскулінізованних професійних назв 
businessman, fireman, policeman тощо. 

Основною мішенню феміністок як другої, так і третьої хвилі, є лексема man, яка більше не вважається 
родовим поняттям, а відноситься до категорії false generic, тобто термінів, які використовуються для 
позначення класу або групи, проте не стосуються усіх членів цього класу або групи [7: 11]. При цьому 
ігноруються доводи консервативних лінгвістів, що апелюють до староанглійської мови, в якій слово man 
означало "людина" а wirman та wifman – відповідно "male person" тa "female person". З часом замість 
wirman стала вживатися просто лексема man, таким чином реалізуючи обидва значення "людина" та 
"чоловік". Одним з аргументів як консерваторів, так і феміністів є знаменита промова Т. Джефферсона 
"All men are created equal", при цьому перші стверджують, що men позначає усе людство, а другі – що 
Джефферсон виключив таким чином жінок, права яких були значно обмежені. Ще досі не вщухає 
суперечка навколо того, чи було вжито неозначений артикль перед словом man, коли Ніл Армстронг 
промовляв слова "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Як зазначають феміністи, цієї 
двозначності можна було б уникнути, якби Армстронг сказав human замість man. 

Існує безліч довідників, що містять рекомендації стосовно того, яким чином слід уникати 
сексистських проявів в мові. Спробуємо узагальнити найбільш, на нашу думку, корисні і раціональні. 

Рекомендується вживати справжні родові поняття замість лексеми "man": man in the street → ordinary 
citizen, typical person, average person; man’s best friend → a faithful dog. Слід зазначити, що подібні 
рекомендації стосуються вживання цієї лексеми в атрибутивній та дієслівній функціях: man the booth → 
staff the booth; man-hours → hours of labor; man-made → synthetic, artificial; manpower→ labor, workforce, 
personnel, staff, human resources; man-sized task → a demanding task, a big job; no man’s land → unoccupied 
territory, wasteland, deathtrap. 

Подібні рекомендації щодо уникнення інклюзивності стосуються займенника "he". Так, 
рекомендується в деяких випадках взагалі опускати присвійний займенник або замінювати його на 
артикль, замінювати однину на множину, вживати пасивні конструкції тощо. Варто зазначити, що багато 
граматистів виступають проти популярної тенденції заміни однини на множину та рекомендують 
перефразовувати речення таким чином, щоб уникнути гендерного забарвлення. Так, на одному з 
численних сайтів, присвячених гендерно нейтральному мовленню, рекомендується уникати речень A 
good judge takes their job very seriously або A good judge takes his or her job very seriously, та надавати 
перевагу варіанту A good judge takes the job very seriously. 

Проблема інклюзивності займенника "he" не нова. Так, наприклад, аболіціоніст 19 ст. Лісандр Спунер 
стверджував, що жінки не можуть бути президентами, оскільки по відношенню до президента в 
Конституції вживається займенник "he". Щоб уникнути двозначності, у Великобританії у 1850 р. було 
прийнято закон, що називався "The Interpretation Act", в якому зазначалося "in all acts words importing the 
masculine gender shall be deemed and taken to include females." Водночас, коли йшлося про право жінок 
голосувати, суди того часу виносили рішення не на користь жінок: "No doubt, the word 'man', in a scientific 
treatise on zoology or fossil organic remains, would include men, women, and children, as constituting the 
highest order of vertebrate animals. It is also used in an abstract and general sense in philosophical or religious 
disquisitions. But, in almost every other connection, the word 'man' is used in contradistinction to 'woman'. 
Certainly this restricted sense is its ordinary and popular sense" [9: 199–200]. Подібний закон, який отримав 
назву "Dictionary Act", було прийнято в США в 1871 році. 

Рекомендується також уникати несиметричного вживання чоловічих та жіночих референтів, 
слідкувати за тим, щоб не тільки чоловік весь час згадувався першим. Наприклад, не слід вживати в 
одному реченні Miss Austen versus Dickens, Ms Jane Smith versus Dr John Smith, якщо обидва мають 
докторський ступінь. 

Автори посібника "The Handbook of Nonsexist Writing" наводять такий приклад з телеанонсу: 
"Powerful lady attorney and confident young lawyer team up to defend a wealthy contractor accused of murder." 
Вони ставлять резонне запитання: "What sex are the confident young lawyer and the wealthy contractor?" 
[7: 66–67] 

Особливу увагу автори подібних рекомендацій приділяють назвам професій, які, на думку феміністів, 
відображають стан мови у період до промислової революції, коли у більшості професій були задіяні 
чоловіки. Пропонуються різноманітні списки, навіть словники гендерно нейтральних альтернатив 
професійних номінацій (наприклад: businessman → business executive, business men and women, 
businesspeople, executives, business community, entrepreneurs, financiers; cameraman → camera operator; 
chairman → chair, head, committee head, coordinator, moderator, presiding officer; statesman → expert in 
affairs of state, eminent person тощо). Втім перехід до нейтральної професійної термінології є 
неоднорідним і непослідовним. Як зазначає А. Григорян, мова, з одного боку, виділяє жінок, спеціально 
маркіруючи слова, що відносяться до жіночого роду та створюючи фемінитиви (manager – manageress, 
poet – poetess, executer – executrix), а з іншого боку, використовуючи андроцентричні інклюзивні форми, 
сприяє "невидимості" жінок [1]. 
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Значній критиці з боку феміністів підлягають і традиційні лексеми на позначення жінки. Так, 
наприклад, лексема girl, на думку Д. Скотта, може бути просто вказівкою на стать людини (особливо 
якщо вона молода), але якщо ви, звертаючись до вашого партнера, кажете: ''My girl will fix you a cup of 
coffee'', це свідчить про незрілі або застарілі погляди на сучасну ролі жінок [8: 76–77]. 

У 2014 році глядачів BBC обурив той факт, що під час програми ведучий Марк Бомонт, якого 
повалила на землю молода чемпіонка з дзюдо, пожартував: "I am not sure I can live that down – being 
beaten by a 19-year-old-girl." Внаслідок звинувачень у сексизмі ці слова було вилучено з програми.  

Найбільш суперечливим у феміністському дискурсі є ставлення до лексеми lady. Внаслідок 
семантичної дерогації, ця лексема набула зниженого статусу та стала позначати спочатку жінок, що 
належать до буржуазії, а пізніше перетворилася на ввічливий спосіб звернутися до жінки будь-якого 
соціального класу. 

Феміністський блогер Д. Кемерон у статті "Call Me Woman" згадує про те, як в дитинстві її мати 
демонстративно називала більшість дорослих незнайомих жінок ladies: "let the lady sit down", "tell the lady 
what you want". "Woman" було словом, яким підкреслювали несхвальне ставлення до жінки: "Silly 
woman!" "Someone should have a word with that woman"[3]. Інший блогер згадує, що її батько в 1930 рр. 
промовив фразу "there were two ladies and a woman at the door". При цьому одна з жінок палила. 

Подібна картина спостерігається в шаблонних виразах, що містять "lady" або "woman". Дружина 
президента США називається (з повагою) first lady, а не first woman; а коханка одруженого чоловіка 
позначається (нешанобливо) як the other woman а не the other lady. Слово lady є, на думку феміністів, 
евфемізмом, завісою, що прикриває грубість жіночої тілесності, сексуальності і репродуктивних 
функцій, ілюстрацією чого є вислів "horses sweat, men perspire and ladies gently glow" [3]. 

Подібні думки поділяються у багатьох інших блогах, про що свідчать їх назви "Hey Ladies: the 
Unlikely Revival of a Fussy Old Label", "Ladies: We Need More Words Than Just ‘Lady'". Друга хвиля 
феміністок доклала зусиль до того, щоб повернути слово woman. Вони впевнені, що сила слова woman в 
тому, що воно підтверджує людяність, гідність і цінність жінок, не заперечуючи їх жіночність або 
розглядаючи його як джерело сорому [3]. Особливо помітні протести феміністок 60-70 рр. проти 
вживання lady в професійному контексті. За Р. Лакофф, чим менш престижною є професія, тим більша 
ймовірність того, що жінка, задіяна у ній, буде позначатися лексемою lady. Так, наприклад, cleaning lady 
зустрічається принаймні не рідше, ніж cleaning woman, а saleslady – поряд з saleswoman. Водночас 
традиційним є вживання woman doctor. Вживання lady doctor має конотації зверхності та поблажливості. 
Р. Лакофф зазначає, що подібної дихотомії не існувало для чоловіків. Garbage man або salesman є єдино 
можливим варіантом, адже не існує виразу garbage gentleman. Отже, слово woman має бути нейтральним 
терміном за замовчуванням [6: 59–60]. 

Втім, сьогодні помітні ностальгічні тенденції та прагнення повернути традиційні лексеми до 
звичайного вжитку, що видно у коментарях до згаданих блогів: "I love old-timey slang! I prefer to call the 
people I date my "gentleman friend" or "lady friend." 

В цілому, англомовна спільнота вкрай неоднозначно реагує на намагання будь-якими шляхами 
подолати мовний сексизм. Критики подібних реформ нерідко вдаються до гумору та іронії, щоб показати 
їх сміхотворність і нікчемність. Ось як пропонується перейменувати футбольні команди: "Motherwell 
becomes Parentwell, Queen of the South becomes Monarch of the South, [...] Mansfield Town becomes 
Personfield Town [...] whilst Peterborough will alternate with Petraborough [4]. Незважаючи на те, що іноді 
зауваження щодо недоцільності феміністських реформ є обґрунтованими, частіше їх метою є прагнення 
контролювати мовні стандарти та утримати їх в андроцентричних рамках. 

Висновки та перспективи. Сучасна мова є відображенням швидких соціальних змін та руйнування 
стереотипів стосовно усіх сфер людського буття. Гендерні відмінності більше не сприймаються як 
універсальні та непорушні. Мова весь час продовжує шукати шляхи для підтримання гендерного балансу 
та уникнення упередженості та дискримінації. Цей процес є неоднорідним і часто досить суперечливим, 
оскільки намагання штучно змінити мову, "прилаштувати" її під сучасні вимоги сприймаються вкрай 
неоднозначно. Втім, рух до гендерної рівності є стійким та невпинним та торкається усіх мовних рівнів, 
залишаючи дослідникам величезний простір для аналізу. 
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Орёл А. Л. Антисексизм и гендерная политкорректность в современном английском языке. 

В статье осуществляется краткий обзор становления феминистской лингвистики, в частности, 
взглядов на инклюзивность местоимения he и лексемы man, анализируются проблемы языкового 

сексизма и гендерной политкорректности, изучаются практические рекомендации по преодолению 
гендерного дисбаланса в английском языке и избеганию употребления инклюзивных лексем, 

рассматриваются изменения в употреблении традиционных лексем со значением "женщина", таких как 
girl, lady, woman в современных СМИ и блогосфере. 

Ключевые слова: языковой сексизм, политкорректность, феминистская лингвистика, гендерный 
дисбаланс, феминитивы. 

Orel А. L. Antisexism and Gender Political Correctness in Modern English. 

The article provides the overview of the feminist linguistics and explores the relevant issues of language sexism 
and political correctness in modern English. It focuses on the problems of gender inequality in language raised 

long ago in one form or another by A. Bierce, L. Carroll, A. Milne and then in the famous book by R. Lakoff who 
is considered to have established language and gender as an object of study in linguistics and other disciplines. 
The author concentrates upon the issue of the "false generic" which is one of the main targets of feminists and 

upon the recommendations to deal with the "gender biased" words including professional terms, offered in 
numerous guidelines. Additionally, the article examines the changes of the use and feminist attitude towards the 

traditional nouns denoting female person "woman", "girl", "lady" based upon mass media and internet 
discourse. It reveals feminist efforts to revive the word "woman" whose strength " is that it can be used to affirm 
our humanity, dignity and worth, without denying our embodied femaleness or treating it as a source of shame". 

The author concludes that the attitude of the English-speaking community towards attempts to overcome the 
language sexism is extremely controversial. However, the movement for gender equality is persistent and affects 

all language levels, offering a wide field of research. 

Key words: language sexism, political correctness, gender equality, feminist linguistics. 
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МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ САКРАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ЯК ОБ’ЄКТ 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ (НА МАТЕРІАЛІ АНТИУТОПІЇ) 

Статтю присвячено висвітленню особливостей іншомовного відтворення мовностилістичних засобів 
сакралізації образу на матеріалі перекладів трьох найвідоміших антиутопій ХХ сторіччя, романів ''Ми'' 
Є. Замятіна, ''Прекрасний новий світ'' О. Гакслі та ''1984'' Дж. Орвелла. Сакралізація образу вождя 
виступає жанровою домінантою антиутопії, скерованою на акцентуацію тоталітарної сутності 

суспільства майбутнього. В перекладі сакралізація образу перетворюється на перекладацьку домінанту, 
що вимагає адекватних за рівнем виразності та впливу на реципієнта засобів втілення. На додачу до 
традиційних літературних форм (портрет та характеристика) у розглянутих романах широко 

представлені спеціальні мовні (переважно оказіонально модифіковані сталі вирази) та стилістичні 
засоби сакралізації, іншомовна репрезентація яких вимагає від перекладача особливої креативності. 
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Жанрові особливості перекладу традиційно привертають пильну увагу перекладознавців, оскільки 
приналежність оригіналу до певного жанру ''може чинити вплив на характер перекладацького процесу та 
вимагати від перекладачів використання особливих методів та прийомів'', зумовлюючи тим самим 
''стилістичні характеристики тексту перекладу, а отже й необхідність вибору таких мовних засобів, що 
характеризують аналогічний функціональний стиль уже в мові перекладу'' [1: 109]. У фокус нашого 
дослідницького інтересу потрапили жанрові особливості роману антиутопії, які ще не виступали 
об’єктом ґрунтовних розробок в аспекті перекладу, зокрема, англо-українського. Потреба у виробленні 
систематизованого підходу як до виокремлення жанрових домінант антиутопії, так і до їхнього 
перекладознавчого висвітлення зумовлює актуальність цієї статті. 

Порівняльний аналіз трьох провідних романів-антиутопій, які визначили головні віхи розвитку жанру 
протягом ХХ століття – ''Мы'' (''Ми'') Євгена Замятіна (1920), ''Brave New World'' (''Прекрасний новий 
світ'') Олдоса Гакслі (1932) та ''1984'' Джорджа Орвелла (1948), – показав, що важливою рисою цих 
творів є сакралізація образу вождя, скерована на акцентуацію тоталітарної сутності суспільства 
майбутнього. Виходячи з цього, ставимо собі за мету схарактеризувати сакралізацію художнього образу 
як жанрову перекладацьку домінанту антиутопії та визначити особливості її відтворення на матеріалі 
згаданих вище творів. 

Об’єктом дослідження виступають мовні та стилістичні засоби сакралізації художнього образу, а 
предметом аналізу – особливості їхнього відтворення у перекладі. 

Поняття сакралізації походить з філософії, де вона трактується як ''набуття предметами, речами, 
явищами, людьми священного (в релігійному сенсі) змісту, підпорядкування політичних та суспільних 
інститутів, соціальної та наукової думки, культури та мистецтва, побутових відносин релігійному 
впливу'' [2: 588]. У філології поняття сакралізації набуло значного поширення у літературознавчих 
студіях, де воно використовується як у прямому, так і в метафоричному значенні. В мовознавчому та 
перекладознавчому аспектах концепт сакралізації залишається малодослідженим. 

Роман Є. Замятіна ''Ми'' першим у тріаді великих антиутопійних романів ХХ століття пропонує 
погляд на керівника держави майбутнього як на божественну сутність. На це, передусім, вказує його 
позначення – ''Благодетель'', яке в російській мові має значення ''особа, яка кимось опікується, надає 
послугу, допомогу''. Хоча в сучасній російській мові слово ''благодетель'' вважається застарілим, а тому 
використовується в дещо іронічному сенсі, за часів написання Є. Замятіним роману воно було 
позбавлено цих конотацій та вказувало на щире захоплення людиною. Важливим для нас видається 
поморфемний семантичний аналіз лексеми, яка складається з двох основ ''благ'' (від ''благо'') та ''де'' (від 
''дело'') і, таким чином, може бути витлумачена як ''той, хто робить благе діло''. Тобто, недвозначний 
натяк на роль, яку цей персонаж виконує у суспільстві, закладений у саме його ім’я. В англійському 
перекладі, завдяки якому світ ще в 1924 році познайомився вперше із забороненим на батьківщині автора 
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романом, автохтонне російське ''благодетель'' перекладено за допомогою позитивно забарвленого, проте 
позбавленого флеру сакральності відповідника Well-Doer: 

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель! [3: 549] 
Long live the United State! Long live the Numbers!! Long live the Well-Doer!!! [4: 4] 
Аналізуючи цей приклад, вкажемо принагідно на прагнення перекладача Г. Зільбурга до підвищення 

рівня експресивності перекладеного тексту (що проявляється, зокрема, у сегментації вихідного речення 
та додаванні надмірної кількості знаків оклику) та використанні відповідника United State замість 
очікуванішого Single State (що можна сприймати як свого роду алюзію на США). У тому самому 
першому розділі (''першому записі'') роману перекладач (можливо, навмисно) припускається ще однієї 
помилки, коли відтворює словосполучення ''от имени Благодетеля'' (on behalf of the Well-Doer) фразою in 
the name of the Well-Doer (''во имя Благодетеля''), що сприймається англомовним реципієнтом як частина 
загальновідомого символу християнської віри. 

В цілому ж задля сакралізації свого персонажу письменник майже не використовує власне 
сконструйовані спеціальні лінгвостилістичні засоби, розкриваючи його образ через традиційні 
літературознавчі прийоми – портрет та характеристику. Немає сумнівів у тому, що Є. Замятін вдається до 
біблійних алюзій, оскільки сам сюжет, уся система персонажів і основні мотиви твору підказані 
художнику біблейським міфом про вигнання з раю. Антагоністом Благодійника виступає заколотницька 
організація з промовистою назвою ''Мефі'', яка, поза всяких сумнівів, походить від імені Мефістофеля. 
Зважаючи на те, що дії роману відбуваються у тридцять другому сторіччі, автор так пояснює 
протагоністу походження цієї назви: 

– Нет, подожди – а ''Мефи''? Что такое ''Мефи''? – Мефи? Это – древнее имя, это – тот, 
который… Ты помнишь: там, на камне – изображен юноша… Или нет: я лучше на твоем языке, так 
ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире – энтропия и энергия. Одна – к блаженному покою, к 
счастливому равновесию; другая – к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. 
Энтропии – наши или, вернее, – ваши предки, христиане, поклонялись как Богу. А мы, антихристиане, 
мы… [3: 79] 

''Wait a minute! ''Mephi'', what does it mean?'' – ''Mephi''? It is from Mephisto. You remember, there on the 
rock, the figure of the youth? Or, no. I shall explain it to you in your own language, and you will understand 
better. There are two forces in the world, entropy and energy. One leads into, blessed quietude, to happy 
equilibrium, the other to the destruction of equilibrium, to torturingly perpetual motion. Our, or rather your 
ancestors, the Christians, worshiped entropy like a God. But we are not Christians, we . . . [4: 54] 

Цікаво, що перекладач, неначе не покладаючись на ерудованість та здогадливість американського 
читача роману, дає власне роз’яснення авторському натяку (It is from Mephisto). Втім, уважний читач не 
може не звернути увагу на те, що описи зовнішності Благодійника та його поведінки викликають більше 
асоціацій не з християнською, а скоріше, з язичеською античною традицією. Однак здається, що такий 
художній еклектизм цілком виправдовує себе, ще більше посилюючи ефект надлюдської сутності образу: 

А наверху, на Кубе, возле Машины – неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем 
Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, 
величественными квадратными очертаниями. Но зато руки… Так иногда бывает на фотографических 
снимках: слишком близко, на первом плане поставленные руки – выходят огромными, приковывают взор 
– заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки – ясно: они – 
каменные, и колени – еле выдерживают их вес… [3: 574]. 

On the top of the Cube, next to the Machine, the motionless, metallic figure of him whom we call the Well-
Doer. One could not see his face from below. All one could see was that it was bounded by austere, magnificent, 
square lines. And his hands.... Did you ever notice how sometimes in a photograph the hands, if they were too 
near the camera, appear to be enormous? They then compel your attention, overshadow everything else. Those 
hands of his, heavy hands, quiet for the time being, were stony hands-it seemed the knees on which they rested 
must have ached in bearing their weight. [4: 44]. 

У цьому портретному описі автор не шкодує епітетів, описуючи фігуру Благодійника як 
''неподвижную'' (motionless) та ''как из металла'' (metallic), обличчя як ''строгое'' (austere) і 
''величественное'' (magnificent), а руки як ''огромные'' (enormous), ''тяжкие'' (heavy) та ''каменные'' (stony). 
Можна легко побачити, що ефект сакралізації образу, абсолютно майстерно відтворений перекладачем, у 
цьому описі досягається за рахунок гіперболічного перебільшення окремих рис вождя та його 
метафоричного уподібнення до пам’ятника, чи-то вилитого з металу, чи-то витесаного з каменю. 

Повертаючись до мовного рівня дослідження, зазначимо, що усі зафіксовані нами лінгвальні засоби 
сакралізації Благодійника, є оказіональними модифікаціями узуальних фразеологізмів, які за формою є 
зверненням до Богa, але, по суті, вже давно набули профанного характеру, перетворившись на елемент 
комунікативного емотикону. Більшість з таких одиниць є поширеними у країнах християнського світу і 
мають у їхніх мовах свої відповідники. Тому Г. Зільбург із легкістю міг вдатися до т. зв. 
''фразеологічного перекладу'', який, за словами С. Влахова і С. Флоріна, передбачає використання у 
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тексті перекладу сталих одиниць різного ступеня наближеності [5]. В окремих випадках він так і чинить. 
Наприклад: 

Мы же – слава Благодетелю – взрослые, и игрушки нам не нужны. [3: 612] 
We, on the other hand (glory to the Well-Doer!), we are adults, and we have no need of toys. [4: 109] 
Російське ''слава Благодетелю'' є модифікацією всім відомого ''слава богу'', так само як і англійський 

відповідник glory to the Well-Doer походить від узуального glory to God. 
Інший приклад: 
– Да, но я хотел – клянусь Благодетелем, я хотел. [3: 619] 
No, but 1 wanted to. I swear by the Well-Doer I wanted to! [4: 120] 
У цьому випадку оказіональний вираз ''клянусь Благодетелем'' є переробкою узуального ''клянусь 

богом'', а англійський відповідник swear by the Well-Doer може вважатися варіацією на тему 
нормативного swear by God. 

Втім, в інших ситуаціях перекладач нехтує наявними узуальними відповідниками і пропонує варіант 
перекладу, що є калькою вихідної одиниці: 

Благодетель великий! Неужели мне суждено… неужели она хочет сказать, что… [3: 607] 
Great Well-Doer! Is it possible that is my lot?... Is it possible that she means to say, that she? … [4: 100] 
Російський фразеологізм ''Благодетель великий'' є видозміненою формою від узуального ''боже 

великий'' (''великий боже''). Його англійськими відповідниками можуть вважатися численні одиниці, як-
то good Lord, my God, Goodness gracious, good heavens тощо, натомість варіант, запропонований 
Г. Зільбургом, не має узуального аналога. На наш погляд, таке рішення не перешкоджає втіленню 
концепції сакралізації персонажа, оскільки у вигаданому світі антиутопії тридцять другого сторіччя такі 
не кодифіковані, з точки зору сучасного реципієнта, варіанти мають повне право на існування. 

Далі розглянемо особливості сакралізації образу в романі О. Гакслі ''Brave New World'' (''Прекрасний 
новий світ''), герої якої поклоняються божеству на ім’я Форд. За своїми сюжетними параметрами Форд 
О. Гакслі суттєво відрізняється від Благодійника Є. Замятіна. Він вважається Богом, тобто абстрактною 
сакральною сутністю, яка колись була реальною людиною (відомим американським підприємцем Генрі 
Фордом), тоді як Благодійник – жива людина, обожнений вождь нації.  

Вибір Генрі Форда прототипом божества нової ери є невипадковим, адже він був одним із 
найпопулярніших персонажів англомовної сатиричної літератури 20-х – 30-х років минулого сторіччя, 
яка мала безумовний вплив на творчість О. Гакслі, так само як і твори самого Г. Форда (''My Life and 
Work'', 1922 та ''My Philosophy of Industry'', 1929). Існувало навіть утопічне товариство ''Союз для життя'', 
яке публікувало памфлети, заклики, збірки висловлень Г. Форда, створюючи тим самим образ 
''детройтського оракула'', що ''поєднав у собі риси Ісуса Христа та Бенджамена Франкліна'' [6]. За 
втіленням фордівської релігії у життя наглядає Головний Контролер – Мустафа Монд, образ якого також 
є частково сакралізованим. 

Образ Бога Форда постає перед читачем у низці яскравих мовних засобів, більшість з яких є 
оказіонально модифікованими варіантами різних видів усталених висловів. Одним із них є звернення, 
побудовані на зразок англійських етикетних позначень титулованих осіб: 

Controller! What an unexpected pleasure! Boys, what are you thinking of? This is the Controller; this is his 
fordship, Mustapha Mond [7]. 

– Головний Контролер! Що за приємна несподіванка! Хлопці, уявіть собі! Це ж Головконтр – його 
фордність Мустафа Монд! [8] 

В оригіналі форма привітання Головконтра your fordship побудована шляхом субститутивного 
словотвору від англійського your lordship – ''ваша світлість''. Тому варіант, запропонований перекладачем 
С. Маренком, повністю відтворює логіку автора: ''світлість'' – ''фордність''. 

Втім, в іншому випадку перекладач пропонує відмінний варіант – ''фордейство'', що є проявом 
стратегії дисперсії, сутність якої полягає у тому, що при перекладі відбувається своєрідне ''розсіювання 
оригіналу'', яке призводить до виникнення пучків відповідників вихідного слова. Сама по собі 
перекладацька дисперсія не є аксіологічно маркованою, її роль – позитивна чи негативна – залежить 
виключно від ситуативного контексту: ''Рішення перекладача про необхідність мінімізувати дію закону 
перекладацької дисперсії або про її свідоме допущення багато в чому залежить від специфіки тексту 
оригіналу та від здатності реципієнта перекладу зрозуміти той або інший елемент іншомовної культури'' 
[9: 197]. Для нас є цілком очевидним, що у випадку, коли йдеться про відтворення такого мовного кліше, 
як формула звернення, стратегія дисперсії є абсолютно неприпустимою, адже читач може дійти висновку 
про те, що адресатами цих двох привітань є різні особи: 

''Go away, little girl," shouted the D.H.C. angrily. "Go away, little boy! Can't you see that his fordship's 
busy? Go and do your erotic play somewhere else.'' [7] 

– Забирайтеся звідси, – сердито накричав на дітей Директор. – Ідіть геть! Хіба не бачите, що 
заважаєте його фордейству. Пошукайте собі іншого місця для своїх еротичних забав [8]. 
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Іншим мовним засобом сакралізації образу Форда є оказіональні модифікації різноманітних 
фразеологічних біблеїзмів профанного характеру на кшталт тих, про які ми писали, аналізуючи образ 
Благодійника. У цьому випадку перекладач послідовно реалізує принцип фразеологічного перекладу, 
модифікуючи усталені українські відповідники саме так, як О. Гакслі зробив це з англійськими 
оригіналами. Наприклад: 

Oh, for Ford's sake, be quiet! – he shouted [7]. 
– Замовкни, Форда ради! – скрикнув він [8]. 
Або: 
Bibles, poetry – Ford knew what [7]. 
Біблія, Поезія – Форд його знає що [8]. 
Іншим засобом, на який ми хотіли би звернути увагу, є квазіфразеологізми, під якими розуміємо 

псевдоузуальні стійкі авторські словосполуки, що набувають ознак узуальності виключно в контексті 
створеного автором художнього твору. Маркерами усталеності квазіфразеологізмів виступають: 
1) авторський коментар; 2) коментар персонажа; 3) референційна або асоціативна співвіднесеність з 
узуальною фразеологічною одиницею, яка створює структурно-семантичну основу квазіфразеологізму і 
може імплікуватися рецептором або експлікуватися – частково (в складі самої одиниці), або повністю (в 
контексті ситуації). Левову частку квазіфразеологізмів складають авторські прислів’я та приказки, які 
надають глибини вигаданому світу, сприяють його цілісному сприйняттю. Проаналізуємо цікавий 
приклад такого новотвору: 

Fortunate boys! - said the Controller. - No pains have been spared to make your lives emotionally easy–to 
preserve you, so far as that is possible, from having emotions at all. – Ford's in his flivver , – murmured the 
D.H.C. - All's well with the world [7]. 

Ідіому Ford's in his flivver вважаємо квазіфразеологізмом через рекурентність використання, а також 
на основі семантичного та контекстуального аналізу. Фраза використовується як окреме речення, а за 
значенням конституентів (Ford – позначення Бога, flivver – дешевий автомобіль, разом ''Форд / Бог у 
дешевому автомобілі'') погано сполучається з оточуючим контекстом. Такі міркування змушують нас до 
висновку про ідіоматичність вислову, значення якого зводиться до емотивної розрядки. В українському 
варіанті перекладач бере за основу та оказіонально модифікує аналогічний за значенням фразеологізм 
''слава богу'': 

Щасливі ви, хлопці! – вигукнув Головконтр. – Для вас не шкодувалося нічого, щоб зробити ваше 
життя емоційно легким, оберегти, наскільки це можливо, від емоцій і переживань взагалі. – Слава 
Форду, – шепотів Директор. – У світі все гаразд [8]. 

Втім, у другому випадку використання цього квазіфразеологізму С. Маренко знову вдається до 
прийому дисперсії, пропонуючи українському реципієнтові аналогічну за значенням, але іншу за 
формою модифікацію усталеного виразу: 

The ringing of the telephone bell interrupted him. He picked up the receiver. - ''Hullo. Speaking." Then, after 
a long interval of listening, ''Ford in Flivver! '' he swore. "I'll come at once." [7] 

Задзвонив телефон. Гельмгольц узяв трубку. – Алло: Я вас слухаю, – довга пауза, потім: – Форд 
усемогутній! – вигукнув Гельмгольц. – Буду негайно [8]. 

Потужним засобом сакралізації у романі є пародійний за своєю суттю опис масового заходу, який в 
оригіналі називається massed Community Sings, а в перекладі позначається як ''масові фордовідправи''. 
Обираючи цей контекстуальний відповідник, перекладач, очевидно, мав на меті підкреслити подібність 
описуваної процедури до відправлення християнського богослужіння. Розглянемо уривок з тексту та 
його переклад: 

The President made another sign of the T and sat down. The service had begun. The dedicated soma tablets 
were placed in the centre of the table. The loving cup of strawberry ice-cream soma was passed from hand to 
hand and, with the formula, "I drink to my annihilation," twelve times quaffed. Then to the accompaniment of the 
synthetic orchestra the First Solidarity Hymn was sung. 

''Ford, we are twelve; oh, make us one, 
Like drops within the Social River, 
Oh, make us now together run 
As swiftly as thy shining Flivver. '' [7] 
Президент знову осінив себе знаком Т й сів. Відправа почалася. Посеред столу лежали освячені 

таблетки соми. Любовна чаша суничного морозива з сомою переходила з рук у руки і з неї дванадцять 
разів пили, примовляючи: ''Я п’ю за свою загладу''. Потім під акомпанемент синтетичного оркестру 
заспівали Перший Гімн Солідарності. 

Нас дванадцятеро, Форде, - 
Злий в єдиний нас потік, 
Щоб летіли й мерехтіли, 
Як авто твоє вовік. [8] 
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Маркерами сакралізації тут є: подібний до хреста ''знак Т'', який в оригіналі ''роблять'', а в перекладі – 
яким ''осіняють''; подібні до католицьких та православних просвир ''освячені таблетки соми''; чаша, 
наповнена замість вина ''суничним морозивом з сомою''; врешті-решт, урочистий гімн, який виконується 
від імені дванадцяти осіб, що є алюзією на літургію та дванадцять християнських апостолів. 

Сам гімн відрізняється урочистістю та імітує церковні гімни за рахунок безпосереднього звернення до 
Бога – Форда, надмірного використання вигукової лексики (Oh), архаїчної форми займенника другої 
особи однини (thy), символу річки чи потоку (Social River) та тієї самої дешевої автівки (shining Flivver), 
яка раптом засяяла та перетворилася на божественний знак нової ери. Треба сказати, що у своєму описі 
перекладач зумів зберегти та адекватно відтворити спародійовані автором першотвору символи 
християнства, але урочистість гімну дещо знижена у перекладі через вилучення вигуків та архаїчних 
граматичних форм. 

Завершуючи огляд мовних особливостей сакралізації образу Форда, хотілося б звернути увагу на 
доволі типову для англо-українських перекладів інтенсифікацію мовних засобів, яку прийнято 
пояснювати тим, що на тлі притаманної нам мовної експресії, германські мови можуть видатися 
''пріснуватими''. Відповідно, для вирівнювання впливу на українськомовного реципієнта (імпресії) 
перекладачеві доводиться вдаватися для посилення стилістики твору (експресії), або, інакше кажучи, 
протиставляти ''філологічно точному'' перекладу ''імпресивно адекватний''. У ситуації, яка привернула 
нашу увагу, таким експресивним засобом виступає ще один квазіфразеологізм, утворений на основі 
поширеної в українському соціумі клятви іменем Бога, відомої як божба: 

"Well, here," the other went on, "nobody's supposed to belong to more than one person. And if you have 
people in the ordinary way, the others think you're wicked and anti-social [7]. 

– Але тут, – продовжувала Лінда, – кожен повинен належати тільки комусь одному й нікому більше. 
Якщо ж ти спробуєш тут, не приведи Форде, взаємоспілкуватися цивілізовано, то тебе вважатимуть 
за зловмисника й антигромадянина, порочного й розбещеного [8]. 

Нарешті, переходимо до роману Дж. Орвелла ''1984'', в якому представлено сакралізований образ 
лідера Океанії, незмінного та вічного Старшого Брата. Вважається, що ''завдяки багатьом алюзіям, які 
легко прочитуються в романі'' і одною з яких є ''обличчя Старшого Брата, що дивиться з тисяч плакатів, 
транспарантів та екранів'', цей роман є ''такою собі важезною каменюкою у червоний город радянського 
комунізму'' [10: 310]. Насправді ж, важливою заслугою Дж. Орвелла є те, що він побачив разючу 
схожість між комуністичною (чи будь-якою тоталітарною) ідеологією та релігією, а отже намагався 
підкреслити її усіма можливими засобами. Велику роль тут грає образ Старшого Брата, цікавий для нас 
передусім низкою стилістичних прийомів різних рівнів, кожен з яких має на меті підкреслити священну 
сутність персонажа.  

Почнемо з того, що саме деперсоналізоване найменування лідера, яке є не ім’ям, а скоріше посадою 
чи навіть титулом, не просто пишеться з великої літери, що відповідає орфографічній нормі англійської 
мови, а у більшості випадків повністю капіталізується. Цей простий графологічний прийом, тим не 
менш, створює ''ефект гучності'', як у прямому, так і в переносному сенсі. У нашому випадку, звичайно 
ж, йдеться не про підвищення тону, а про підвищення рівня значущості персонажу, а отже його 
сакралізації. У романі графічно марковане ім’я персонажа неодноразово використовується у складі 
вислову, який увійшов до мовного арсеналу багатьох соціумів, набувши усталеного статусу (свого роду, 
квазіфразеологізація навпаки): 

The black-moustachio’d face gazed down from every commanding corner. There was one on the house-front 
immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the dark eyes looked deep 
into Winston’s own. [11: 6] 

З кожного помітного місця вулиці на людей дивилося позначене чорними вусами обличчя. Один із 
плакатів висів на будинку, що якраз був навпроти. СТАРШИЙ БРАТ ПИЛЬНУЄ ЗА ТОБОЮ – 
проголошував плакат, і справді, чорні очі з портрета пронизливо вдивлялися в очі Вінстона [12: 7]. 

Підсвідомо плакат із зображенням Старшого Брата перетворюється на ікону, а його сентенції, 
сформульовані у парадоксальній манері оксюморону, стають новими заповідями, записаними на 
скрижалях напівзруйнованого, назавжди знівеченого війною та розрухою Лондона: 

From where Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant lettering, the 
three slogans of the Party: 

WAR IS PEACE 
FREEDOM IS SLAVERY 
IGNORANCE IS STRENGTH [11: 7] 
Звідти, де стояв Вінстон, можна було прочитати три гасла Партії, викладені на фасаді 

елегантними літерами: 
ВІЙНА – ЦЕ МИР 
СВОБОДА – ЦЕ РАБСТВО 
НЕУЦТВО – ЦЕ СИЛА [12: 8] 
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Маніпулюючи свідомістю громадян, влада Океанії уводить їх у транс, близький до релігійного 
екстазу. Маркерами сакралізації при цьому виступають лексеми Saviour (''Спаситель'') та prayer 
(''молитва''). 

The little sandy-haired woman had flung herself forward over the back of the chair in front of her. With a 
tremulous murmur that sounded like ''My Saviour!'' she extended her arms towards the screen. Then she buried 
her face in her hands. It was apparent that she was uttering a prayer [11: 17]. 

Маленька русява жінка перехилилася через спинку стільця, що стояв попереду неї. З тремтячим 
шепотінням, на кшталт ''Мій Спасителю'', вона тягла руки до телеекрана. Потім затулила ним и 
обличчя. Скидалося на те, що вона читає молитву [12: 21]. 

За нашими спостереженнями, вдаючись до сакралізації образу Старшого Брата, Дж. Орвелл надає 
перевагу низці стилістичних засобів, серед яких особливо впадають в око різноманітні повтори, які, 
разом із вкрапленнями релігійних лексичних маркерів створюють потужний ефект навіювання. 
Розглянемо декілька прикладів: 

The songs, the processions, the banners, the hiking, the drilling with dummy rifles, the yelling of slogans, 
the worship of Big Brother — it was all a sort of glorious game to them. All their ferocity was turned outwards, 
against the enemies of the State, against foreigners, traitors, saboteurs, thought-criminals [11: 24]. 

Пісні, процесії, прапори, туристичні походи, муштрування з іграшковими рушницями, 
викрикування гасел, обожнювання Старшого Брата – все це було для них улюбленими іграми. Вся їхня 
лють спрямовувалася проти ворогів Держави, проти чужоземців, зрадників, саботажників, думко 
злочинців [12: 28]. 

У цій ситуації обидва повтори відтворені перекладачем В. Шовкуном без втрат, майже дослівно, але 
переклад релігійної лексеми worship за допомогою відповідника ''обожнювання'' видається не дуже 
вдалим через те, що це слово в українській мові десакралізувалося (деметафоризувалося), 
перетворившись на синонім ''кохання'' / ''любові''. Здається, що варіант ''поклоніння'' зміг би краще 
передати релігійну алюзію. 

At the apex of the pyramid comes Big Brother. Big Brother is infallible and all-powerful. Every success, 
every achievement, every victory, every scientific discovery, all knowledge, all wisdom, all happiness, all 
virtue, are held to issue directly from his leadership and inspiration. Nobody has ever seen Big Brother. He is a 
face on the hoardings, a voice on the telescreen. We may be reasonably sure that he will never die, and there is 
already considerable uncertainty as to when he was born. [11: 171] 

На вершині піраміди перебуває Старший Брат. Старший Брат непохитний і наділений усією 
повнотою влади. Кожен успіх, кожне досягнення, кожна перемога, кожне наукове відкриття, усе 
знання, уся мудрість, усе щастя, уся доброчесність безпосередньо засвідчують його лідерству і його 
натхненню. Ніхто ніколи не бачив Старшого Брата. Він – це обличчя на плакатах, голос, що лунає з 
телеекранів. Ми маємо всі підстави вважати, що він ніколи не помре, і ніхто не може х впевненістю 
сказати, коли він народився [12: 197]. 

У цій ситуації, якою завершуємо огляд ілюстративного матеріалу, привертає увагу те, наскільки 
акуратно перекладач працює з вихідним текстом, не намагаючись його прикрасити за рахунок власних 
уявлень про те, який рівень експресивності першотвору є достатнім для українськомовного реципієнта. 
Він бережно відтворює стилістичний повтор та сакральні метафори оригіналу – перебування Старшого 
Брату на вершині владної піраміди, його всепроникність та безсмертя. 

На жаль, обмежений масштаб статті не дозволяє повно та повноцінно висвітлити усі аспекти такого 
складного та цікавого художнього та мовного явища, як сакралізація образу. Так само, розлогий 
матеріал, відібраний з трьох найвідоміших романів-антиутопій, навряд чи може бути розміщений та 
проаналізований на декількох сторінках. Все це дозволяє припустити, що обрані нами об’єкт та предмет 
дослідження мають гарні перспективи подальшої розбудови, в тому числі й на рівні дисертаційного 
дослідження. Як попередній висновок зазначимо, що наша гіпотеза стосовно домінантного для 
розглянутого жанру прийому сакралізації персонажа як прояву тотальної тоталітаризації суспільства 
цілком і повністю справдилася. Більше того, коли йдеться про іншомовне відтворення антиутопій, 
сакралізація перетворюється на домінанту перекладу, відтворення якої набуває інваріантного характеру. 
Ми проаналізували як більш традиційні художньо-стилістичні, так і більш новаторські мовні засоби 
обожнення героя і впевнилися, що, незалежно, від мови та напрямку перекладу, усі перекладачі свідомо, 
послідовно та повноцінно реалізували авторський погляд на сакральну сутність образу, не тільки 
використовуючи для цього усі наявні мовні ресурси, а й вдаючись, там де це було виправдано 
авторським задумом, до різних форм мовотворчості. 
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Rebrii O. V., Votinova D. O. Linguistic and Stylistic Means of the Image Sacralization as an Object of 
Translation Analysis. 

The article deals with the notion of the image sacralization as represented in the original and translated 
versions of three dystopian novels – ''We'' by Eugene Zamiatin, ''Brave New world'' by Aldous Huxley, and 

''1984'' by George Orwell. The notion of sacralization comes from philosophy where it is understood as 
acquiring a sacred religious meaning by objects or people. In philological studies sacralization is rather 
common as a literary phenomenon while it's linguistic and, especially, translation aspects remain largely 

underestimated. In the article, sacralization of the image of a national / political leader is seen as a dominant 
feature of dystopian novels aimed at accentuating totalitarian essence of the future society. Correspondingly, we 

treat it as a translation dominant which means that all linguistic and stylistic means of its expression are 
prioritized in translation. Among different means of sacralization preferred by different authors and analyzed in 

the article, we distinguish occasional modifications of phraseological units, proper names, forms of address, 
slogans, verses, allusions, metaphors, epithets, etc. Put together, they create in every dystopian novel the 
powerful image of a leading figure almost devoid of common human traits. The biggest challenge for the 

translator is to transfer this effect by the means of a target language, which requires the full employment of their 
creative skills. 

Key words: dystopia, sacralization, image, genre dominant, translation dominant, linguistic and stylistic means, 
creativity. 
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ЕСТЕТИЗАЦІЯ ШЕКСПІРА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ: ВИПАДОК "КОРІОЛАНА" 

У статті представлено явище естетизації в перекладі на матеріалі українських версій трагедії 
"Коріолан" Вільяма Шекспіра, здійснених Дмитром Павличком та Пантелеймоном Кулішем. З’ясовано 

підґрунтя естетизації, закорінене в творчій практиці основоположників сучасного українського 
поетичного перекладу та низку трансформацій, спрямованих на естетизацію перекладеного тексту. 

Ключові слова: трансформація в перекладі, перекладацька домінанта, неокласицистичний переклад, 
неконвенційна метафора. 

Постановка проблеми. Ця стаття є спробою простежити комплекс трансформацій в українському 
перекладі Вільяма Шекспіра "Коріолан", здійсненому Дмитром Павличком [1], які можна зарахувати до 
проявів стратегії перекладацької естетизації. Естетизаційний підхід, як буде з’ясовано нижче, виникає, з 
одного боку, з естетичних установок, що впливали на поетичну й перекладацьку практику Дмитра 
Павличка, а з іншого, є наслідком функціонування саме такого, а не іншого канонічного образу 
Шекспіра, що склався в українській літературній культурі. З метою розширення контексту в статті 
використано перший український переклад трагедії Шекспіра, що належить Пантелеймону Кулішу і був 
опублікований у 1900 році [2]. 

Стаття пропонує погляд на явище перекладу крізь призму опрацьованої в рамках "культурологічного 
перевороту" в перекладознавстві теорії маніпуляції Андре Лефевра, котра розглядає переклад як різновид 
переписування, що відображає "певну ідеологію та поетику і як таке маніпулює літературою, 
примушуючи її до функціонування у даному суспільстві в даний спосіб" [3: vii]. Із перспективи 
культурологічного погляду на переклад аналіз перекладацької практики і творених текстів перекладів 
здійснюється передусім у контексті закріплених у цільовій культурі установок, стереотипів та уявлень, 
які керують добором авторів для перекладу, диктують вибір певних стратегій, методів, технік перекладу 
з думкою про такі, а не інші очікування аудиторії. У контексті заторкнутої в цій статті проблематики 
такими чинниками є передусім естетика перекладу, що склалася у другій половині ХХ ст. в літературній 
культурі підрадянської України, із притаманними їй поглядами на адекватність і художність перекладу, 
та український канонічний образ Шекспіра, що включає уявлення про домінантні стильові риси його 
творів, передусім трагедій. Слід припустити, що дещо тенденційне трактування перекладачами таких 
понять, як "художність" чи "поетичність" може призводити до трансформацій у випадку перекладу 
реплік, ситуацій, образів, які не вписуються у сформовану в цільовій літературній культурі візію 
Шекспіра. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблематика перекладів трагедій Шекспіра на 
українську мову в останні роки перебувала у фокусі уваги таких українських дослідників, як 
Л. В. Коломієць, О. М. Лучук, А. Р. Василик, О. В. Міненко, Д. І. Дроздовський та ін. У своїх розвідках 
дослідники розглядали, зокрема, питання поетики перекладів Шекспіра, перекладацьких методів, 
спинялися на особливостях методів окремих українських перекладачів Шекспіра. У контексті 
проблематики, заторкнутої в цій статті, варто відзначити статтю О. Міненко, яка звертає увагу на 
питання стилю перекладів, здійснених Пантелеймоном Кулішем [4: 40]. В україномовних 
перекладацьких дослідженнях останніх років зазвучала тема поетизмів, на що звертає увагу 
О. Федунович-Швед, аналізуючи перекладацьку практику Миколи Лукаша [5]. Деякою мірою явища 
трансформацій в українських перекладах Шекспіра, які можна поставити в контекст естетизації, 
заторкувалися автором цих рядків у розвідках, присвячених окремим аспектам українських перекладів 
"Гамлета", "Венецького купця" та "Коріолана", але здебільшого в польськомовному перекладознавчому 
дискурсі. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. До 
цього часу українські дослідники оминали увагою трагедію "Коріолан" та її українські версії. Так само 
предметом окремих досліджень досі не ставало явище естетизації в перекладах Шекспіра, яке було би 
простежене з позицій теорії маніпуляції й розглядалося б, із одного боку, в контексті сформульованих в 
українській літературній культурі традицій перекладу і сформованого в ній канонічного образу 
Шекспіра, а з іншого – у контексті праць авторитетних англомовних дослідників і коментаторів 
творчості драматурга.  

Мета статті полягає у з’ясуванні термінологічного значення поняття "естетизація" в контексті 
перекладознавчих досліджень, змалюванні історико-теоретичного контексту, який впливав на 
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формування індивідуальної перекладацької стратегії Дмитра Павличка (панівні уявлення української 
перекладацької школи), а також у наведенні й аналізі низки прикладів окремих перекладацьких рішень, 
які у своєму комплексі є проявами явища естетизації.  

Виклад основного матеріалу. Поняття "естетизації", яке не отримало належного обґрунтування у 
контексті перекладознавчих досліджень, має словникове значення "Надання чому-небудь гарної 
зовнішньої форми; ідеалізація чого-небудь" [6: 356], що ставить його в синонімічний ряд не лише з 
поняттями "прикрашання" чи "ідеалізація", але й, наприклад, "поетизація" [6: 1012] чи "романтизація" 
[6: 1274] або ж "олітературення". Беручи до уваги досить розбудовану таксономію перекладацьких 
трансформацій, вважаємо за доцільне в цьому контексті вести мову про естетизацію як явище вищого 
порядку, котре може мати різні форми вияву на мовній площині (морфологічні, лексико-семантичні, 
синтаксичні, стилістичні тощо), але має коріння у сфері естетики та ідеології. Що ж стосується понять 
"поетизація" і "романтизація", у контексті літературознавчому вони набувають додаткових конотацій, 
тому використання їх пов’язане з небажаною багатозначністю. Саме тому в подальшому тексті статті 
послуговуватимемося терміном "естетизація" у розумінні перекладацької стратегії, спрямованої на 
усунення небажаних (приземлених, непоетичних, незрозумілих) слів або значень і заміну їх словами або 
значеннями більш "естетичними" з перспективи перекладача. 

Нижче буде пунктирно простежено позиції найвпливовіших представників української 
перекладацької школи, які були водночас практиками і критиками перекладу, стосовно проблеми 
естетизації. Це автори, які залишили по собі високі зразки перекладацької творчості, а водночас у своїх 
теоретичних та критичних працях сформулювали чіткі критерії адекватного художнього перекладу. Це 
передусім основоположник неокласичної школи в українській поезії Микола Зеров, його молодший 
колега Максим Рильський і Григорій Кочур.  

Характерною ілюстрацією поглядів Миколи Зерова на явище поетизації є фрагмент статті "У справі 
віршованого перекладу" (1928), в якому автор демонструє апологетичне ставлення до явища 
трансформації тексту перекладеного твору з метою підвищення його поетичності. Микола Зеров, услід за 
Віссаріоном Бєлінським та Іваном Розановим, коментує переклад балади Шиллера "Das Siegesfest", 
здійснений "найкращим перекладачем" німецького поета Василем Жуковським, і демонструє, як завдяки 
"своєрідному слововживанню" перекладач "пом’якшував" Шиллера у своєму "шедеврі перекладного 
мистецтва". На думку зацитованого Зеровим Розанова, слова "преступный", "рушители", "корысть" не 
можуть викликати позитивних емоцій у російського читача; він звертає увагу на те, що "град Приама" у 
Жуковського супроводжує прикметник не "преступный", а "священный", замість слова "корысть" у нього 
з’явилася "победа" тощо. Зеров робить висновок, що "суб’єктивно забарвлений Шиллер вийшов у 
Жуковського значно яскравіший, аніж у Тютчева (...), не кажучи про інших тлумачів, в тому числі і 
українських" [7: 616]. Таким чином, критик прямо висловлюється на підтримку піднесеної й вигладженої 
мови перекладу та підходу до перекладу, який передбачає застосування трансформацій.  

Після того, як середовище українських неокласиків було знищене, роль найбільшого авторитета в 
царині поетичного перекладу закріпилася за Максимом Рильським, єдиним із їхнього грона, кому 
вдалося знайти місце в радянській літературній культурі й закріпитися в літературній ієрархії. Поруч із 
видатними досягненнями в перекладі поезії Максим Рильський залишив по собі низку праць у галузі 
теорії та критики художнього перекладу. Попри деякі ідеологічні нашарування, ці публікації, які 
стосуються передусім перекладу між слов’янськими мовами, багато в чому досі не втратили 
актуальності. Деякі з них порушують аспекти, цінні у контексті нашої проблематики. Так, у статті 
"Пушкін українською мовою" Рильський заторкує тему перекладів "патетичного, високомовного" 
Пантелеймона Куліша, котрий "з його любов’ю до архаїзмів, до слов’янізмів, підносив великого реаліста 
на котурни піднесеної урочистості" [8: 215], внаслідок чого можна говорити радше про Кулішеві варіації 
на тему Пушкіна, ніж про переклади. В інших статтях М. Рильський відзначає приклади зайвої 
поетизації, наприклад, у перекладі назви драми Лесі Українки "Камінний господар" на російську мову 
М. Ушаковим ("Каменный властелин", а не "Каменный хозяин") [8: 236]. Крім того, на думку 
Рильського, навіть якщо постулат Бєлінського про відтворення у перекладі навіть огріхів оригіналу, 
перекладач не має права усувати елементи загадковості, невиразності й таємничості (подаючи як 
приклади "Ангеллі" й "Короля-Духа" Юліуша Словацького, "Дзядів" Адама Міцкевича та "Весілля" 
Станіслава Виспянського [8: 283]. А отже, можна підсумувати, що характерний для критичної рефлексії 
Максима Рильського постулат збереження стилістичного забарвлення оригіналу мав би означати незгоду 
на "покращення" чи "поправляння" перекладеного твору, що вже ставить його на позиції, дещо відмінні 
від позицій Миколи Зерова. 

Надзвичайно цінними в контексті проблематики цієї статті є зауваження, висловлені в публікаціях 
іншої ключової постаті в історії українського літературного перекладу – Григорія Кочура, молодшого 
соратника Миколи Зерова і Максима Рильського. Аналіз доробку Кочура у сфері критики художнього 
перекладу демонструє загалом критичне ставлення до так званої "літературизації", яку він спостеріг у 
перекладах Владислава Сирокомлі з Тараса Шевченка у статті "Шевченко в польських перекладах" [9: 1: 
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225] чи перекладах Максима Стріхи з Анни Ахматової у статті "Про переклади Максима Стріхи" [9: 1: 
568–569] або ж Єжи Гординского з Максима Рильського у статті "Максим Рильський у ''целофановій 
серії" [9: 1: 440–441]. Найцікавішим у нашому контексті є, однак, спостереження, яке стосується 
перекладацької практики самого Максима Рильського як перекладача Верленового "Мистецтва 
поетичного". Як зауважив Кочур, вміщений у другій строфі перекладу постулат "Слова ти вивіряй 
щомить" є якраз протилежним до того, до чого закликає Верлен: "Шукання точного слова – це 
особливість поетики парнасців, до яких замолоду належав Верлен і від яких він відійшов. Це і поетика 
неокласиків" [9: 1: 470]. Цей приклад показує, що Рильський, який у власній поетичній творчості стояв 
на позиціях, близьких до парнасців, не зумів примирити своїх естетичних принципів зі змістом 
перекладуваного вірша. А отже, бачимо, що тенденція до естетизації в перекладі, яка розуміється як 
"поправляння" автора на догоду власним уявленням про прекрасне та очікуванням читацької аудиторії, 
проявилася у теоретичних поглядах і практиці основоположників українського поетичного перекладу ХХ 
ст. – Миколи Зерова та (певною мірою) Максима Рильського. 

Така позиція співзвучить із позицією авторитетного на пострадянському просторі чеського 
дослідника Їржі Лєвого, для котрого однією з основних вимог, які висуваються перед перекладом, і 
критерієм, що має служити оцінці якості перекладу, була "краса, художність естетичні переваги 
перекладу як твору рідної для перекладача літератури" [10: 96]. На думку вченого, перекладачеві за його 
суттю притаманне прагнення виправляти і прикрашати оригінал. І хоча пораду Франтішека 
Челаковського, згідно з якою в перекладах польських народних краков’яків необхідно низьку думку або 
предмет "підвищувати або пом’якшувати", сам Лєвий визнав вельми небезпечною [10: 96], вченого аж 
ніяк не можна віднести до категоричних опонентів поетизації. Як наступний приклад, Лєвий навів збірку 
"Строфи кохання" російського поета Степана Щипачова в перекладі чеською Ладислава Фікара, 
називаючи цей переклад "загрозливо прекрасним" [10: 96]. На основі аналізу одного з віршів зі збірки 
Лєвий робить висновок, що у своїй сукупності застосовані перекладачем прийоми призвели до 
"оліричнення", "сентименталізації" перекладу, і це, на його думку, є абсолютно виправданим. 

Коректну відповідь на запитання про те, наскільки естетизація є виправданою в перекладі, варто 
спрямувати в русло художньої домінанти – того основного принципу, який служить організації 
поетичного тексту як естетичного цілого і проявляється передусім на мовно-стилістичному рівні. 
Микола Зеров називав це передачею "того, що є стрижнем, основою твору" [7: 615], Максим Рильський – 
"основною рисою" [8: 197]. Набагато пізніше польський перекладач і критик Станіслав Бараньчак у 
подібному ключі обґрунтував поняття "семантичної домінанти": "генерування значень у <...> творі може 
бути підпорядковане певному визначальному принципу, який усі значеннєтворчі елементи тексту 
зводить немовби на спільну площину чи надає їм спільного спрямування. Віткацій, якщо його зацитувати 
ще раз, говорив би в таких випадках про єдність у множинності, Шкловський назвав би цей принцип 
головним ''прийомом'' твору, структураліст ужив би терміна ''семантичний жест'' – а ми найобачливіш 
говорімо про семантичну домінанту, примат окресленого елемента структури твору, який є більш-менш 
помітним ключем від повноти його значень. Віднайти цей ключ і належним чином його використати – це 
завдання як для читача, так і для критика-інтерпретатора, і нарешті – для перекладача твору" [11: 36]. А 
отже, навіть така форма трансформації в перекладі, якою є естетизація, може виконати належну функцію, 
якщо увиразнить саме ті риси й аспекти оригінального літературного твору, які формують його 
семантичну домінанту.  

Заторкуючи питання естетизації (поетизації) в контексті українських перекладів Шекспіра, слід 
відзначити те, що "поетичність" часто трактується українськими перекладачами і критиками як одна з 
домінант його драматичних творів. У той же час врахування ширшого інтерпретаційного контексту 
дозволяє помітити в окремих творах такі особливості, які можна віднести до стилістичних домінант, а 
водночас вони не відповідають традиційним уявленням перекладачів про "поетичність". Навіть сучасні 
шекспірологи дивляться на творчість англійського драматурга під кутом уявлень, близьких до 
неокласичних: характерна в цьому відношенні рецензія здійсненого Юрієм Андруховичем перекладу 
"Гамлета", автор якої Марк Соколянський звинувачує перекладача в гротесковості, що порушує 
"стильову цілісність – давно і цілком слушно визнану гідність неперевершених творів Шекспіра" [12]. 
Дисонанс між об’єктивними мовно-стилістичними характеристиками певних творів Шекспіра та 
уявленнями окремих перекладачів про те, якими ці твори мають бути в цільовій культурі, у минулому 
приводив до радикальних змін. І хоча ще у 1958 р. у другій частині праці "Проблеми художнього 
перекладу" Максим Рильський ствердив: "Час, коли навіть Шекспіра перекладачі ''редагували'' в ім’я 
''хорошого смаку'', а значить, міняючи його образи, міняли і його думки, − ці часи безповоротно минули" 
[8: 290], така констатація і сьогодні видається занадто оптимістичною. 

В українській літературній культурі з’явилися дві версії "Коріолана": перша була створена у 1882 р. 
Пантелеймоном Кулішем й видана у 1900 р. окремою книжкою, друга ж, включена в опубліковане 
видавництвом "Дніпро" 6-томне видання Шекспіра і з огляду на недоступність Кулішевого перекладу 
широкому загалу наділена статусом канонічної, була створена Дмитром Павличком, котрого 
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Григорій Кочур ставив – поруч із кількома іншими майстрами – в контекст перекладацької діяльності 
неокласиків [9: 1: 213]. 

Для нас важливий передусім той факт, що "Коріолан" є п’єсою, специфічною з мовної точки зору. 
Дослідники звертають увагу на те, що особливу роль у п’єсі відіграє лексика публічного дискурсу, 
зокрема терміни з галузі політики, права та військової справи [13: 231–238; 14: 190–191; 15: 113–116]. 
Окрему увагу слід звернути на мову, яку вживає головний герой трагедії. Дослідники загалом згідні в 
тому, що Коріолан як військовий уникає шаблонів конвенційної риторики – набагато комфортніше 
почувається він із мечем на полі бою, ніж у ролі оратора; він протиставляє "ниций" язик "шляхетному" 
серцю [16: 225], зізнається, що переживав миті, коли утікав від слів [16: 172]. Панівною фігурою в 
мовленні Коріолана є асиндетон, який підкреслює ощадливість, лаконізм його висловлювань. Крім того, 
як зазначає Рас Макдональд, нескладно помітити, що герой, який переживає відособлення, відчуження 
від суспільства, говорить мовою, в котрій взаємні зв’язки між частинами речення приглушуються, 
мовою, яка у площині граматики відображає прагнення Коріолана відділитися – це мова відокремлення, 
мова лаконічна, мілітарна, "чоловіча" [17: 94]. Поза всяким сумнівом, спосіб мовлення Коріолана можна 
таким чином визнати однією з мовних домінант трагедії. 

Аналіз тексту перекладу "Коріолана", створеного Дмитром Павличком, дозволяє зауважити низку 
особливостей перекладу, які входять у суперечність із сформульованою таким чином перекладацькою 
домінантою твору. Нижче подано основні групи трансформацій. 

Ігнорування у перекладі слів, що належать до суспільно-політичного, юридичного чи 
військового шару лексики. Слід, звичайно ж, брати при цьому до уваги застереження Т. Тансела і 
Ф. Данбар, що окремі слова, які мають юридичні конотації в сучасній англійській мові, могли не мати їх 
у часах Шекспіра [13: 231]. 

Уже перші слова римських громадян, які відкривають І сцену трагедії, недвозначно уводять мотив 
суду і відплати – не лише з огляду на саме змістове наповнення їхньої розмови, але й завдяки вжитим 
словам із незаперечними юридичними конотаціями. За спостереженням Керол Сихермен, вони 
паралельно вводять інший важливий для трагедії мотив – мотив мови [14: 190–191].  

"F i r s t C i t i z e n 
Before we proceed any further, hear me speak. 
A l l 
Speak, speak. 
F i r s t C i t i z e n 
You are all resolved rather to die than to famish? 
A l l 
Resolved, resolved.  
(…) 
F i r s t C i t i z e n 
Let us kill him, and we’ll have corn at our own price. Is’t a verdict?" [16: 95]. 
Вже у висловлюванні 1-го Городянина, як зазначають Т. Тансел і Ф. Данбар, звучать два слова, 

"proceed" і "hear", що належать до словника судового процесу. Дослідники відзначають у цьому 
контексті також слова "resolved" і "verdict". Запитання 1-го Городянина і відповіді його співгромадян 
звучать, немовби елементи судового слухання. Загалом же перша половина сцени містить, за 
підрахунками авторів, двадцять п’ять слів із юридичним значенням, які задають тон, що зберігається аж 
до кінця п’єси [13: 232]. У перекладі натомість ужито відповідників, які, зберігаючи загальну семантику 
слів оригіналу, не викликають жодних асоціацій юридичного характеру: 

1-й г о р о д я н и н 
Стійте, спершу послухайте, що я вам скажу, а потім рушимо далі. 
В с і  
Говори! Говори!  
1-й г о р о д я н и н  
Чи всі волієте вмерти, ніж голодувати? 
В с і  
Воліємо! Воліємо!  
(…) 
1-й г о р о д я н и н 
Забиймо його! Встановім свої ціни на хліб. 
Згода? [1: 529] 
На тлі цілковитого позбавлення юридичних конотацій у перекладі Павличка цікаво відзначити 

формулювання "Добре розсуджено?" в перекладі Куліша як відповідник до запитання "Is’t a verdict?", що 
навіть суто етимологічно перегукується з тематикою суду [2: 3]. 
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Наступним контекстом, у якому можна спостерегти явище усунення правничих конотацій, є розмова 
Мененія Агрипи з римлянами дещо пізніше в тій же сцені, коли патрицій наводить відому байку про 
черево й частини тіла:  

"Your belly’s answer–what? 
The kingly crowne’d head, the vigilant eye, 
The counsellor heart, the arm our soldier, 
Our steed the leg, the tongue our trumpeter. 
With other muniments and petty helps 
In this our fabric, if that they– (…) 
Should by the cormorant belly be restrain’d, 
Who is the sink o’th’body" [16: 103–104]. 
Девід Кристал, аналізуючи цей фрагмент, відзначає особливу роль слів із юридичним забарвленням, 

передусім термінів "muniments", "incorporate", "restrained", наголошуючи на їхньому "технічному" статусі 
[15: 115–116]. Вжите в репліці 1-го Городянина слово "muniment" у сучасній англійській мові стосується 
документа, що підтверджує право власності, натомість у контексті Шекспірового твору, за твердженнями 
коментаторів, вживається у значенні "засоби підтримки" [15: 116] або ж "фортифікації" [16: 104]. У 
відповіді Мененія Агрипи з’являється натомість словосполучення "incorporate friends" – за оцінкою 
Девіда Кристала, "надзвичайно формальний юридичний термін" [15: 115], який у цьому контексті 
глузливо дослівно означає єдність усіх частин тіла у статусі юридичної особи [16: 104]. Відповідником 
до "other muniments and petty helps" є у перекладі Дмитра Павличка "їхні всі дрібні помічники", з чого 
виникає, що перекладач узагалі відмовився від пошуку еквівалента для поняття "muniments" [1: 532], зате 
Куліш запропонував аналогічну до оригінальної синонімічну конструкцію "потужники і підсусідки тіла", 
в якій перший елемент зі значенням "союзник" [18: 383] цікаво підхоплює військове звучання 
оригінальної метафори. Відповідником же до "incorporate friends" в обох перекладах є просто "друзі" 
[1: 532; 2: 8]. 

Наступним прикладом очищення тексту від юридично забарвленої лексики, а в результаті – 
досягнення більшої природності, а водночас емоційності висловлювання, може служити переклад 
репліки Мененія у Дії V, колі він передбачає падіння Риму: "But I say there is no hope in’t: our throats are 
sentenced and stay upon execution" [16: 298]. Дотепна метонімія Шекспіра, яка переносить статус підмета 
речення, а заразом справжнього об’єкта страти, з людської особи на її горло, очевидно, видалася занадто 
неконвенційною для перекладача, який, крім того, термін "execution" із виразним юридичним 
забарвленням заміняє емоційно забарвленим фразеологізмом: "Але надії нема. Ми приречені й тільки 
ждем, коли нам переріжуть горло" [1: 633]. Метонімія, що цікаво, збереглася у перекладі Пантелеймона 
Куліша: "Горлянки наші вже осуджені і ждуть зарізу" [2: 143]. 

Далі звернімо увагу на декілька прикладів основних трансформацій, які показують українському 
читачеві образ Коріолана, який дещо відрізняється від запропонованого Шекспіром.  

Очищення мови Коріолана з граматичних неузгодженостей. Обидва перекладачі редагують у 
перекладі репліку Коріолана, які завдяки своїй неграматичності вказують на спонтанність і брак 
обдуманості. Найвідомішим прикладом такого висловлювання є інвектива головного героя, звернена до 
римських воїнів, що відступають, коли він намагається порівняти їх із табуном тварин, але не завершує 
порівняння й переключається на прокляття: 

"All the contagion of the south light on you, 
You shames of Rome!–you herd of–Boils and plagues 
Plaster you o’er, that you may be abhorr’d 
Farther than seen, and one infect another 
Against the wind a mile!" [16: 128] 
В обох перекладах це незакінчене порівняння зникає: у перекладі Куліша відповідні рядки звучать 

"Ви сором Рима! Що-б нелюдські струпи / Окрили вас од голови по пяти!" [2: 523], а у Дмитра Павличка 
– "Ви – Риму страм! Хай вас чума й проказа / Жере, щоб гидували вами люди..." [1: 543–544]. 

Розширення висловлювання Коріолана, у тому числі за рахунок елементів поетичного 
мовлення (синонімія, епітети). Особливо яскравими є приклади які демонструють стратегію 
розширення в перекладі реплік Коріолана, внаслідок чого герой видається дещо більш красномовним, 
ніж його представив Шекспір. Так, репліка "They say there’s grain enough!" [16: 109] розростається у 
перекладі Павличка до двох рядків: "Ич, кажуть всевидющі, / Що в Римі шпихліри тріщать од збіжжя?" 
[1: 534] (для порівняння, у Куліша: "Вони говорять, що богацько хліба?" [2: 10]). Подібним чином, фраза 
Коріолана "Let the Volsces / Plough Rome and harrow Italy у перекладі видовжується до конструкції: "Та 
ні, хай вольски виорють простори, / Де Рим стояв колись, хай розтерзають / Весь край" [1: 627] (для 
порівняння, у Куліша: "Та ні, нехай сі вольски / Заорють Рим, Італію зруйнують!" [2: 136]). В останньому 
прикладі обидва перекладачі не надають значення тому, що метафори в Коріолановому висловлюванні 
мають спільний аграрний знаменник; автори словника "Шекспірові рослини і сади" звертають увагу на 
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те, що в цьому фрагменті надзвичайно красномовною в Коріолановій мові є паралель між рільництвом та 
військовою справою [19: 173]. В обох перекладах залишається орання, але з обох зникає боронування. 
Крім того, в багатослів’я Коріолана в Павличковому перекладі закрадається анахронізм: герой говорить 
про Рим так, немовби він був уже зруйнований давно тому. 

Подібним чином Дмитро Павличко додає красномовства головному героєві у фіналі сцени 9 Дії 
першої, коли Кай Марцій просить Комінія звільнити певного полоненого вольска, але не може 
пригадати, як той має на ім’я. Лаконічне повідомлення, що складається з трьох слів – "By Jupiter, forgot" 
[16: 48] виростає в перекладі у розбудовану конструкцію: "Як він зветься? Я забув! / Клянусь Юпітером, 
забув та й годі" [1: 553] (для порівняння, у Куліша: "Клянусь Юпітером, забув, як звати" [2: 35]). Той 
самий прийом повторення пізніше використаний перекладачем у фіналі сцени 4 Дії четвертої, у монолозі 
Коріолана, в якому герой відкриває свій намір відвідати командувача армії вольсків Авфідія:  

"My birthplace hate I, and my love’s upon 
This enemy town.–I’ll enter; if he slay me, 
He does fair justice; if he give me way, 
I’ll do his country service" [16: 249]. 
У перекладі Дмитра Павличка лаконічні, рубані фрази воєначальника розростаються, що спричинене 

вочевидь прагненням перекладача уточнити, ким же є все-таки згаданий Коріоланом "він": 
"Ненавиджу те місто, де вродився, 
А місто ворога люблю. До нього, 
До ворога свого, зайду. Якщо він 
Уб’є мене, то вчинить справедливо; 
Як вислухає, то служити буду 
Його державі" [1: 605]. 
Для порівняння – у відповідному фрагменті переклад Пантелеймона Куліша зберігає еквіметричність 

за рахунок перенесеної з оригіналу еліптичності конструкції:  
"Отсе-ж і я свій край ізненавидів, 
І полюбив чужий ворожий город. 
Ввійду. Уб'є – на се він має право, 
А ні – оддам себе йому на службу" [2: 108]. 
Іншим способом досягнення ефекту поетизації є збагачення тексту перекладу епітетами. Так, 

наприклад, обставина часу з однієї з реплік Коріолана "When the alarum were struck" [16: 173] у перекладі 
Павличка звучить "В шалений час тривоги бойової [1: 565]: сильно забарвлений епітет та інверсія 
додають висловлюванню персонажа надмірного пафосу, що змінює стиль фрагменту (для порівняння, у 
Куліша – "Як протрубили битву" [2: 51]); а вигук Коріолана "Away, my disposition" [16: 225] відтворений 
у канонічному українському перекладі як "Прощай, моя невкірлива натуро!" [1: 592], знову ж таки, з 
використанням емоційно забарвленого епітета.  

Усування деяких небажаних елементів. У сцені 5 Дії п’ятої, під час візиту в домі Авфідія, коли 
Коріолан відкриває перед ворогом свою ідентичність, він переживає, за висловом Керол Сихермен, "один 
із рідкісних елементів красномовства" [14: 191]. Звучать у ньому, зокрема, такі слова: 

"Then if thou hast 
A heart of wreak in thee, that wilt revenge 
Thine own particular wrongs, and stop those maims 
Of shame seen through thy country, speed thee straight 
And make my misery serve thy turn: so use it 
That my revengeful services may prove 
As benefits to thee, for I will fight  
Against my canker’d country with the spleen  
Of all the under fiends" [16: 254–255]. 
Цей фрагмент висловлювання персонажа зазнав у перекладі Дмитра Павличка особливої 

трансформації: 
"Як маєш в серці 
Бажання помсти за свою вітчизну, 
То скористайсь приниженням моїм! 
Зроби, щоб ця жага відомсти стала 
Тобі в пригоді, – буду битись проти 
Заструпленої рідної країни 
З ненавистю всіх духів зла підземних!" [1: 608] 
З першого погляду помітно, що фрагмент у перекладі скоротився на два рядки, тоді як вище деякі 

випадки розширення реплік Коріолана були вжиті як приклади неналежної інтерпретації перекладачем 
способу висловлювання персонажа, його мілітарної лаконічності. Задля справедливості слід уточнити, 
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що сама незначна зміна кількості рядків не може служити об’єктивним показником якості перекладу. У 
контексті передачі мовлення небагатослівного Коріолана більш важливими критеріями є передусім 
образність його метафорики (здебільшого військова) і певна неграматичність, хоч і позбавлена 
багатослів’я. У цьому відношенні варто відзначити нульовий переклад політично-фізіологічної метафори 
із правовим забарвленням "maims of shame" – ганебного скалічення, а згідно з коментарем Семюела 
Джонсона з XVIII ст. – ганебне зменшення території" [20: 167]. По друге, у перекладі Коріолан не 
залишає Авфідієві місця на приватну помсту, говорячи про прагнення помсти за вітчизну. Таким чином, 
перекладач усуває з висловлювання Коріолана більш "низький" мотив помсти, експонуючи мотив більш 
"шляхетний". Крім того, текст перекладу містить пишномовне поетичне кліше "жага відомсти", яке 
можна зустріти в українському тексті "Коріолана" ще кілька разів. Що цікаво, Пантелеймон Куліш у 
своєму перекладі подібним чином зредукував незручну чи незрозумілу метафору, не тушуючи при цьому 
"низького" приватного мотиву помсти: "І хочеш ти помститися за себе, / А край оборонить од 
пліндрування" [2: 111]. 

Останній приклад демонструє водночас прийоми усунення однієї метафори й редагування іншої: 
"Away, my disposition, and possess me 
Some harlot's spirit! My throat of war be turned, 
Which quired with my drum, into a pipe 
Small as an eunuch, or the virgin voice 
That babies lull asleep! The smiles of knaves 
Tent in my cheeks; and schoolboys’ tears take up 
The glasses of my sight! A beggar’s tongue 
Make motion through my lips" [16: 225–226]. 
Образотворення у цьому фрагменті розвиває вже знайомий з байки Мененія Агрипи мотив 

окремішності частин тіла, який у п’єсі служить розвиткові теми інтегральності чи дезінтеграції 
державного організму. У цьому фрагменті наступними "disjecta membra", розчленованими частинами тіла 
стають щоки й очі, а поєднання з ними дієслів "tent" і "take up" із семантикою розбивання табору і 
захоплення відповідно, служить творенню двох чергових "військових" метафор. У відповідному 
фрагменті перекладу Павличка, що на два рядки переважає оригінал, не знайшлося місця для метафори, 
базованої на очах зі сльозами, натомість із метафори, базованої на усміхові, зникають військові 
конотації: 

"Прощай, моя невкірлива натуро!  
Душе повії, в мене увійди!  
Хай голос мій, що на війні йшов поруч 
Із барабанів звуками грізними, 
Обернеться в пискляве белькотання 
Старого євнуха чи няньки злої, 
Що заколисує дитя! Хай усміх 
Негідника мені обличчя скривить! 
Хай прошака язик в моєму роті 
Почне звиватись!" [1: 592] 
У Пантелеймона Куліша, для порівняння, у рядках "Гуляй, гидкий сміх ледаря, на щоках! / А на очах 

блищіть, школярські сльози! / Виходь із уст моїх канючення старече!" [2: 90] збережено образи очей і 
сліз, зате замість конкретного "язика" з’являється абстрактне "канючення". 

Висновки. Наведені у статті приклади демонструють низку перекладацьких трансформацій, які у 
своїй сукупності служать "опоетичненню", естетизації перекладуваного тексту. Конкретними прийомами 
естетизації виступають у цьому випадку заміна термінів словами з загальновживаного шару лексики, 
редагування граматичних неузгодженостей, розширення висловлювання Коріолана, в тому числі за 
рахунок елементів поетичного мовлення (синонімія, епітети), що входить у суперечність із мовно-
стилістичною домінантою трагедії, а також редукція деяких слів і конструкцій, збереження яких, 
вочевидь, зашкодило б в очах перекладача художності перекладу. Порівняння окремих перекладацьких 
вирішень Дмитра Павличка і Пантелеймона Куліша підтверджує висловлене О. Міненко спостереження 
(яке, втім, стосувалося перекладів ХІХ ст.), що "П. Куліш виявився ближчим до стилю Шекспіра, – на 
відміну від багатьох інших перекладів, які мимоволі підвищують стиль оригіналу" [4: 40]. Варто 
звернути увагу на слово "мимоволі": дуже вірогідним є те, що прийнята перекладачами стилістична 
модель перекладу має інтерналізований характер, виникає радше з окресленого типу поетичної 
вразливості, а не конче зі свідомого рішення "покращити" текст оригіналу. У найбільш радикальному 
варіанті механізм естетизації діє як механізм моральної цензури, покликаний не допустити профанного 
змісту, хоч у випадку аналізованих перекладів цього не відбувається. Ідеться радше про редагування 
типу образотворення, який може видаватися перекладачеві неконвенційним, як у випадку метафор, 
базованих на словах з "непоетичного" (з перспективи перекладача) шару лексики.  
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Перспективи подальших досліджень. Аналіз інших текстів із корпусу українських перекладів 
драматичних творів Шекспіра, здійснений із позицій теорії маніпуляції, може виявити приклади 
естетизації, спрямованої на видалення елементів, які не містяться в рамках літературного декоруму (це 
стосується як профанної лексики, так і неконвенційних метафор), а також втручання у стилістичний 
пласт творів, що могло б стати поштовхом до критичної ревізії канону Шекспіра, сформованого в 
українській літературній культурі. 
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Савенец А. М. Эстетизация Шекспира в украинских переводах: случай "Кориолана". 

В статье представлено явление эстетизации в переводе на материале украинских версий трагедии 
"Кориолан" Уильяма Шекспира, совершенных Дмитрием Павлычком и Пантелеимоном Кулишом. 
Выяснена подоплека эстетизации, укрепившейся в творческой практике основоположников 

современного украинского поэтического перевода, прослежен ряд трансформаций, направленных на 
эстетизацию переводимого текста. 

Ключевые слова: трансформация в переводе, переводческая доминанта, неоклассицистический перевод, 
неконвенциональная метафора. 

Saweneć A. M. Aestheticization of Shakespeare in Ukrainian Translations: the Case of "Coriolanus". 

The paper focuses on the set of transformations in the Ukrainian translation of William Shakespeare’s 
"Coriolanus" by Dmytro Pavlychko that can be treated as manifestations of the strategy of aestheticization in 
translation. On the one hand, the aestheticizing approach originates from the certain aesthetic viewpoints that 
influenced Dmytro Pavlychko’s original creative practice as well as his translation practice (basically those 

represented by the Ukrainian Neoclassicists and their followers); on the other hand, it results from the 
established canonical image of Shakespeare and his works in the Ukrainian literary culture. The paper brings to 
light the meaning of the term "aestheticization" in the context of the creative practice of Neoclassicists who were 

the Founding Fathers of the present-day Ukrainian poetic translation, and dwells on the historical and 
theoretical context that influenced the development of Dmytro Pavlychko’s individual translation strategy. The 

earlier translation of the tragedy by Panteleimon Kulish serves as a benchmark for the analysis of the later 
translator’s decisions that as a whole serve as manifestations of the aestheticization strategy. The particular 
techniques of aestheticization in Pavlychko’s version of "Coriolanus" include, among others, replacement of 

fixed terms by words from the general vocabulary, the editing of grammatical inconsistencies, the expansion of 
Coriolanus’ utterances, e.g. by using elements of poetic speech (synonyms, epithets), as well as reduction of 

some words and phrases considered to be "non-poetic". 

Key words: transformation in translation, translation dominant, Neoclassicist translation, non-conventional 
metaphor. 



Філологічні науки. Випуск 2 (84). 

© Сидорович Л. Є., 2016 
131 

УДК 811.111’04  
Л. Є. Сидорович, 

кандидат філологічних наук 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

beatles_forever@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-0007-6104 

ПОШИРЕННЯ ОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЯ НА ПІДКЛАС АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ В 
СЕРЕДНЬО - ТА РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті досліджується процес розповсюдження означеного артикля на підклас абстрактних 
іменників в середньоанглійській та ранньоновоанглійській мові. Така дистрибуція означеного артикля 

пояснюється граматикалізацією неозначеного артикля. Із виникненням двочленної опозиції означений та 
неозначений артиклі починають активно використовуватися для передачі тема-рематичних відносин і, 
відповідно, протиставлення значень даності / новизни займає важливе місце в семантичній структурі 
артикля, отримуючи рівноцінну позицію порівняно із семою означеності / неозначеності. У статті 

ілюструється та аналізується семантичне і функціональне навантаження та дистрибуція означеного 
артикля у препозиції до абстрактних іменників. 

Ключові слова: означений протоартикль, означений артикль, абстрактні іменники, тема-рематичне 
членування речення, сема даності, сема означеності. 

Категорія означеності / неозначеності, що в сучасній англійській мові виражається за допомогою 
артиклів, неодноразово слугувала об’єктом дослідження вітчизняних [1; 2; 3;] та зарубіжних дослідників 
[4; 5; 6; 7; 8]. Проте невисвітленими залишаються питання щодо лінгвальних механізмів, які сприяють 
становленню та граматикалізації реалізаторів категорії означеності / неозначеності в історії англійської 
мови. Саме в цьому і полягає з а в д а н н я  цієї роботи. Граматикалізація артиклеподібного вказівного 
займенника починається з його розповсюдження на підклас конкретних іменників, що мають 
індивідуальну референцію, в мові давньоанглійського періоду. Однак, про виникнення означеного 
артикля в давньоанглійській мові говорити рано, оскільки вказівний займенник із зблідненою 
дейктичною семантикою може вживатися анафорично, а заміняти іменник чи функціонувати без нього 
артикль не може [9: 114]. Поширення артиклеподібного вказівного займенника на генералізоване 
вживання конкретних іменників під час середньоанглійського періоду, дає підстави говорити про 
перетворення синтаксичного вживання на морфологізовану категорію, тобто про перетворення 
протоартикля на означений артикль [10: 57]. Однак, із перетворенням вказівного займенника з 
послабленим дейктичним значенням на артикль, процес його граматикалізації не завершуються, з 
артиклем продовжують відбуватись семантичні, функціональні, граматичні та фонологічні зміни [11: 5]. 
Процес поширення вживання артикля на підклас абстрактних іменників якнайкраще ілюструє семантичні 
та функціональні зміни, що відбуваються з колишнім вказівним займенником після його 
граматикалізації, саме вивчення цього процесу і є об’єктом цієї роботи. Предметом цієї статті є 
дослідження семантичного і функціонального навантаження та дистрибуції означеного артикля в 
підкласі абстрактних іменників в середньо- та ранньоновоанглійській мові. Таким чином, актуальність 
обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних граматичних студій на питання, пов’язані 
з реконструкцією минулих етапів розвитку мов, розвитком мовних систем, мовними змінами, їхніми 
типами, причинами. Саме такі питання досліджуються в цій статті.  

Виклад основного матеріалу. На відміну від конкретних іменників, абстрактні іменники 
давньоанглійської мови складають основну масу іменників, які не модифікуються протоартиклем, напр.:  

(1) And wisdom is gerihtwisud on eallum his bearnum (1: 7:35) "і виправдалася мудрість усіма своїми 
ділами";  

(2) þa atynde he him andgyt þæt hig ongeton halige gewritu (1: 24:45) "тоді розум розкрив їм, щоб вони 
розуміли писання".  

У прикладах (1) та (2) з абстрактними іменниками wisdom та atynde протоартикль не фіксується. 
Навіть за наявності комплемента абстрактні іменники функціонують без означеного протоартикля, 

напр.:  
(3) and ungeleaffulle to rihtwisra gleawscype (1: 1:17) "і неслухняних до мудрості праведних".  
У прикладі (3) абстрактний іменник gleawscype детермінується прикметником у формі вищого 

ступеня порівняння, що субстантивується, rihtwisra. 
(4) Forþam cwæð godes wisdom (1: 11:49) "через те й мудрість божа сказала".  
У прикладі (4) комплементом до абстрактного іменника wisdom виступає іменник у родовому 

відмінку godes.  
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(5) ic sylle eow muð and wisdom. þam ne magon ealle eower wiðerwinnan wiðstandan and wiðcweðan 
(1: 21:15) "бо дам я вам мову та мудрість, яким не зможуть противитись чи суперечити противники 
ваші".  

У прикладі (5) в постпозиції до абстрактних іменників muð та wisdom знаходиться релятивна клауза.  
Однак, становище починає поступово змінюватися, оскільки у давньоанглійських пам’ятках, що 

датуються X-XI ст., зустрічаються випадки вживання протоартикля із абстрактними іменниками. 
Означений протоартикль детермінує іменники, що згадуються повторно, напр.:  

(6) ða com ðær ʒan in to me heofencund Wisdom…Đa clipode se Wisdom and cwæþ (2: ch. 3) "потім 
прийшла до мене божественна Мудрість…Тоді Мудрість, вигукуючи, сказала". 

Абстрактний іменник Wisdom згадується у попередньому дискурсі, тому за повторного вживання він 
детермінується означеним протоартиклем.  

Вживання означеного протоартикля в давньоанглійській мові зафіксовано за умов детермінації 
контекстуально маркованих іменників, напр.:  

(7) Her ægelbryht biscep geewat from Cenwale, Wine heold þone biscepdom 3 gear (3: 660) "Цього року 
єпископ Егельберт поїхав з Кенвала, і Віна три роки утримував єпископство".  

Абстрактний іменник biscepdom є новим для дискурсу, але відомим для слухача, оскільки в 
попередньому дискурсі згадувався іменник єпископ (biscep), який повинен мати єпископську владу 
(biscepdom). 

Загалом, кількість прикладів вживання означеного протоартикля із абстрактними іменниками у 
давньоанглійській мові у зробленій нами вибірці становить 0,036 % від загального числа випадків 
використання протоартиклів. Такий показник є надзвичайно низьким і тому про регульованість вживання 
протоартикля із абстрактними іменниками у давньоанглійській мові говорити не видається можливим, 
але можливість такого вживання свідчить про те, що процес розширення сфери впливу означеного 
протоартикля із конкретних іменників на абстрактні вже розпочато. 

Частота вживання абстрактних іменників з артиклями поступово зростає й у середньоанглійській мові 
отримує усталений характер, напр.: thorow the wytte of Merlin (4) "за допомогою розума Мерліна"; A 
sergeant of the lawe, war and wys (6, Prologue: 309) "слуга закону, війни та мудрості"; the spirit of lijf 
(5: 6:17) "дух життя". Однак, охоплення артиклем підкласу абстрактних іменників є запереченням 
початкового значення означеного артикля, оскільки за його використання із абстрактними іменниками 
він втрачає здатність маркувати індивідуальну референцію предмета. Причиною поширення означеного 
артикля на підклас абстрактних іменників стає присутня в семантичному полі артикля сема "даність". 
Проте постає питання: якщо сема "даність" входить до структури давньоанглійського означеного 
протоартикля, чому вже тоді не відбувається розповсюдження протоартиклевого використання на 
абстрактні іменники? Принагідно нагадаємо, що в давньоанглійській мові сема даності має 
факультативний характер. Однак, із появою граматикалізованого протичлена означеного артикля 
змінюється кореляція між функцією ототожнення предмета-референта та функцією вираження 
актуального членування висловлення [2: 269–270]. Опозиція означеного та неозначеного артиклів 
починає активно використовуватися для передачі тема-рематичних відносин і, відповідно, 
протиставлення значень даності / новизни займає важливе місце в семантичній структурі артикля, 
отримуючи рівноцінну, а на думку деяких дослідників (М. М. Гухман), більш значиму позицію 
порівняно із семою означеності / неозначеності. Саме граматикалізація неозначеного артикля сприяє 
розповсюдженню означеного артикля на абстрактні іменники. Окрім того, у зв’язку із поширенням 
означеного артикля на абстрактні іменники та превалюванням семи "даність" над семою "означеність" / 
"індивідуальна тотожність", артикль отримує здатність маркувати іменники, денотат яких, позбавлений 
ознаки дискретності, напр.:  

(8) the vois of the Lord God goynge in paradijs at the wynd after meddai (5: 3:8) "і почули голос Бога, який 
простував Раєм в пору денної прохолоди";  

(9) and the Lord sauerede the odour of swetnesse (5: 8:21) "і почув Господь приємні пахощі".  
Загалом, відсоткове співвідношення реалізації артиклів із абстрактними іменниками у 

середньоанглійських діалектах різниться. Дані, що відображають частоту такого вживання означеного 
артикля, представлені у таблиці 1: 

 
Таблиця 1 

Функціонування означеного артикля із абстрактними іменниками в середньоанглійських 
діалектах 

Діалекти  Відсоткове співвідношення 
Кентський діалект  
William of Shoreham Religious Poems (початок XIV 

століття) 

12,7 % 
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продовж. табл. 1 
Південно-західний (південний) діалект  
Robert of Gloucester’s "Chronicle" (кінець XIII століття) 

4,02 % 

Північний діалект  
"Cursor Mundi" (XIII століття) 

12,83 % 

Східно-центральний (лондонський) діалект  
Geoffrey Chaucer "Canterbury Tales" (кінець XIV століття);  
"Wycliffe’s Bible" (кінець XIV століття) 

6,1 % 

Західно-центральний діалект  
"Sir Gawain and the Green Knight" (кінець XIV століття) 

13,09 % 

Низька частота вживання означеного артикля із абстрактними іменниками в Південно-західному 
діалекті пояснюється його відносною консервативністю в порівнянні із рештою діалектів. Імовірно, це 
пов’язано з віддаленістю півдня від завойованих датчанами (північ) та норманами (схід) територій, 
оскільки наявність обширного мовного контакту прискорює втрату фонологічних та граматичних мовних 
відмінностей, тобто прискорює мовні зміни [12: 300]. Достатньо низькою також є частота такого 
функціонування означеного артикля і в Східно-центральному (лондонському) діалекті. Цілком імовірно, 
що така ситуація пов’язана з тим, що в XIII столітті в Лондоні переважали південно-західні риси і лише у 
XIV столітті домінантними став Східно-центральний діалект, який і увібрав у себе певні елементи 
південно-західного діалекту.  

Окрім того, у середньоанглійській мові вживання означеного артикля із абстрактними іменниками не 
усталене, оскільки зафіксовано випадки вживання абстрактних іменників розміщених у позиції теми без 
означеного артикля. Це спричинено функціонуванням абстрактних іменників в умовах індивідуальної чи 
узагальненої референції. В умовах узагальненої референції абстрактного іменника він не модифікується 
означеним артиклем, напр.:  

(10) Love is a gretter lawe (6, The Knight’s Tale: 1165) "Любов – це важливіший закон";  
(11) Deth may noght make no comparisoun Unto youre love (6, The Сlerk’s Tale: 666-667) "Втрату через 

смерть не можна порівняти із втартою кохання".  
Абстрактні іменники Love та Deth вживаються в узагальненому значенні і не детермінуються 

означеним артиклем. 
Якщо іменник має індивідуальну референцію, маркером якої є наявність комплемента з абстрактним 

іменником, використовується означений артикль, напр.:  
(12) The wisdom of an heep of lerned men? (6, Prologue: 575) "Мудрість натовпу вчених". 
Комплементом до абстрактного іменника wisdom виступає присвійна конструкція, виражена of-phrase. 
(13) That he loveth sadly oure lord jhesu crist, and Desireth the lif perdurable (6, The Parson’s Tale: 124) 

"він віддано любить нашого Господа Ісуса Христа і бажає вічного життя". 
Комплементом до абстрактного іменника lif виступає постпозитивний прикметник.  
У результаті таких коливань вживання артикля з абстрактними іменниками носить не такий 

регулярний характер, як з конкретними іменниками (оскільки, конкретні іменники у позиції теми завжди 
модифікуються означеним артиклем, незалежно від того, чи іменник має індивідуальну або узагальнену 
референцію).  

Загалом, кількість прикладів вживання означеного артикля із абстрактними іменниками в 
середньоанглійській мові у зробленій нами вибірці становить 9,75 % від загального числа випадків 
використання означеного артикля, що приблизно у двісті сімдесят разів перевищує кількість таких 
прикладів у давньоанглійській мові. 

Під час ранньоновоанглійського періоду вживання означеного артикля із абстрактними іменниками 
стає більш частим, але загальні тенденції, характерні для мови середньоанглійського періоду, 
зберігаються. Серед прикладів вживання означеного артикля із абстрактними іменниками у 
ранньоновоанглійській мові можна знайти такі: The knowledge of all nature (7: 62) "Знання різної 
природи"; the langours of old age (8: 28) "слабкість старості"; the scambling and unquiet time (9) "важкий та 
неспокійний час". Співвідношення частоти вживання означеного артикля із абстрактними іменниками у 
середньо- та ранньоновоанглійському періодах дається у таблиці 2: 

Таблиця 2 
Вживання означеного артикля із абстрактними іменниками у середньо- та 

ранньоновоанглійському періодах  
Період Відсоткове співвідношення 
Середньоанглійська мова 9,75 % 
Ранньоновоанглійська мова 15,81 % 
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Висновки. Таким чином, у середньоанглійській та ранньоновоанглійській мові встановлюються 
правила вживання означеного артикля із абстрактними іменниками. У позиції теми означений артикль 
вживається із абстрактними іменниками, що сприймаються як індивідуально виділені, означені; 
відсутність артикля спостерігається із іменниками, що мають узагальнену референцію. 
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В статье исследуется процесс распространения определенного артикля на подкласс абстрактных 
существительных в среднеанглийском и ранненовоанглийском языке. Такая дистрибуция определенного 
артикля объясняется грамматикализацией неопределенного артикля. В статье иллюстрируется и 
анализируется семантическая и функциональная нагрузка, а также дистрибуция определенного 

артикля в препозиции к абстрактным существительным. 
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Sydorovych L. Ye. The Extension of the Definite Article in the Subclass of Abstract Nouns in Middle and 
Early New English. 

The process of extension of the definite article in the subclass of abstract nouns in Middle English and Early 
New English period is studied in this work. This usage of the definite article is accounted for by the emergence 

of the indefinite article. When binary opposition comes into existence the definite and the indefinite articles start 
being used to mark the actual division of the sentence. Semes of giveness and novelty take up as important a 

place as semes of definiteness and indefiniteness in the semantic field of the articles, seme of giveness belongs to 
the semantic field of the definite article and seme of novelty belongs to the semantic field of the indefinite article. 

Semantic and functional loading and distribution of the definite article in the subclass of abstract nouns is 
analyzed in the given article. The article also contains numerous illustrations of the usage of the definite article 

in the subclass of abstract nouns.  

Key words: definite protoarticle, definite article, indefinite article, abstract nouns, actual division of the 
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БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА ЯК ЗАСІБ КОМПРЕСІЇ ТЕКСТУ АНГЛОМОВНОЇ 
РЕКЛАМИ 

У статті здійснено аналіз структурної синтаксичної компресії речень у текстах англомовної реклами 
на прикладі семантично активних синтаксичних моделей. Використання цих моделей призводить до 
введення додаткової пропозиції у глибинну структуру речення, що робить його більш інформативним 
для адресата, і, відповідно, сприяє інформаційному насиченню всього рекламного тексту. Встановлено, 
що до розглядуваних моделей у англомовних рекламних текстах відносяться речення з безособовими 

формами дієслова: дієприктметником, герундієм, інфінітивом. 

Ключові слова: рекламний текст, структурна синтаксична компресія, семантично активні 
синтаксичні моделі, пропозиція, дієприкметник, герундій, інфінітив. 

Структурна компресія рекламного тексту у поєднанні з інформаційною насиченістю розглядаються як 
його найбажаніші характеристики, оскільки їх поєднання є передумовою ефективного інформування 
реципієнта реклами і впливу на нього. Дослідження синтаксичної організації рекламних текстів свідчить 
про взаємодію тенденції до компресованості і тенденції до надлишковості синтаксичного плану. 

Метою статті є розгляд у текстах англомовної реклами структурної синтаксичної компресованості 
речень, яка є об’єктом дослідження. Предметом дослідження є семантично активні синтаксичні моделі 
компресованості з безособовими формами дієслова, використання яких призводить до семантичної 
неелементарності речення, що збільшує його інформативність. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх наукових джерел, присвячених дослідженню 
співвідношення структурної організації речення і його семантики, дозволяє стверджувати, що введення 
додаткової пропозиції у речення за допомогою зворотів чи конструкцій з безособовими формами 
дієслова зумовлено вербальними характеристикми дієприкметника, інфінітива і герундія і їх здатністю 
репрезентувати предикат у поверхневій будові. Така будова речення є формально компактнішою за 
первинно-предикативну основу у рамках складного речення [1: 2, 3]. У механізмі такого ускладнення 
проявляється тенденція мови до економії через формування і використання більш коротких, компактних 
форм вираження думки. Використання ускладнених речень дозволяє досягти конденсації змісту і 
компактності структурно-семантичної організації, що дає привід розглядати їх як смислові аналоги 
відповідних типів складних речень [2].  

Утворення напів-складних речень (semi-composite sentences [3: 301; 4: 118–128]) шляхом злиття 
предикативних ліній характеризує семантично активні моделі компресованості, до яких відносимо 
напівпредкативні конструкції з безособовими формами дієслова. Інгерентною ознакою синтаксично 
активних моделей компресованості є їх здатність структурно не ускладнюючи поверхневу будову 
речення спричиняти його поліпропозитивність. 

Використання дієприкметників для утворення семантично неелементрних речень може спричиняти 
або не спричиняти структурне ускладнення речення. За допомогою використання дієприкметникових 
зворотів виникають поліпропозитивні формально і семантично ускладнені / неускладнені речення, які 
розглядаються як більш компактні і економні у порівнянні зі складними реченнями з відповідними 
окремими предикативними одиницями [5; 6: 127]. Дієприкметники І і ІІ розглядаються як елементи, що 
позначають у реченні дію, яка є супутньою іншій дії, тому у літературі їх розглядають як елементи, що 
займають синтаксичну позицію другорядного присудка [7: 118–119]. 

Формально неускладнені синтаксичні моделі з дієприкметниковими зворотами. Функцією 
невідокремлених дієприкметникових зворотів у реченні є атрибутивна, що зумовлено необхідністю 
повної (достатньої) характеристики об’єкта рекламування і розглядається як атрибутивне ускладнення 
простого речення [3: 345-347]. У формально неускладнених моделях дієприкметникові звороти у функції 
атрибутивних поширювачів знаходяться у постпозиції до означуваного слова і деталізовано називають 
ознаку за дією, виконують ідентифікуючу функцію, використовуються для позначення властивостей 
денотата [5], яким у рекламному тексті є об’єкт рекламування (його частини), наприклад: The Tas-Sellum 
Residence consists of a cluster of quality 1, 2 or 3 bedroom apartments graduating gracefully down a hillside (Tas-
Sellum Residence, DBD July ‘08: 1); 5 Blades surrounded by a ribbon of moisture hug each and every curve. 
(Gillette Venus, C Sept. ‘09: 32). Типовими є постпозитивні атрибутивні звороти з дієприкметником І 
''featuring'': Enjoy advent weekends featuring traditional carol singing, beautiful hampers from Panini and 
Christmas and New Year feasts at each of our celebrated restaurants. (Hyatt, WO Dec. ‘06: 14). 
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Формально ускладнені синтаксичні моделі з дієприкметниковими конструкціями. Препозитивне до 
основної предикації вживання відокремлених дієприкметникових зворотів розглядаємо, услід за 
М. Я. Блохом, як адвербіальне поширення [3: 346]. Монопредикативні структури з таким ускладненням 
розглядаються як когнітивно складні при їх інтерпретації у комунікації і підлягають домисленню і 
розгортанню [5]. Однак, такі структури є компресованими варіантами складних речень з відношеннями 
зумовленості. Речення з відокремленими дієприкметниковими зворотами утворюються з двох основних 
речень, які мають спільний елемент, який у ''вставному'' реченні (реченні, що набуває статусу вторинно-
предикативної структури) виступає як підмет, а у матричному реченні функціонує як будь-який інший 
член речення. 

Наявність у реченні відокремлених препозитивних зворотів часто свідчить про особливу смислову 
організацію речення. Такі речення будуються за типом каузативних конструкцій, в яких відображаються 
дві ситуації, одна з яких поставлена у залежність від іншої [5], при чому дієприкметниковий зворот 
ускладнює формальну і семантичну структуру речення, тобто виступає компресованим варіантом 
вираження певної ситуації, наявність (значення) якої є обов’язковою у реченні для забезпечення його 
смислової цілісності, як, наприклад: Brimming with groundbreaking innovations like Active Steering, 
Dynamic Drive or the iDrive control system, this luxurious salon delivers a kind of pleasure others can only 
hope to equal. (BMW, WO Dec. ‘06: 21); Located in the garden of England, The Spa is an ideal Base to visit the 
National Trust Properties and historical attractions of Hever Castle <…>. (The Spa Hotel, IB April/May '07: 
30). Аналогом таких формально і семантично ускладнених речень є складнопідрядні речення з 
підрядними причини.  

Відокремлені препозитивні звороти не завжди ускладнюють семантичну структуру речення, 
наприклад: Voted Kent Hotel of the year 2004, The Spa has an AA Rosette for its Dining Room, which has been 
upheld for the past 11 years. (The Spa Hotel, IB April/May ‘07: 30). Пропозиція, виражена зворотом, 
знаходиться у відношенні кон’юнкції з головною пропозицією речення; мета використання звороту – 
досягення ефекту перерахування нагород готелю.  

Постпозитивні відокремлені дієприкметникові звороти зазвичай надають додаткову інформацію, 
виражена в них пропозиція знаходиться у відношенні кон’юнкції з пропозицією первинної предикативної 
конструкції, тому вони семантично не ускладнюють речення. Дієприкметникові постпозитивні звороти 
функціонують як: 

атрибути: Pride of Kashmir is the exclusive paradise for art lovers and discerning connoisseurs, obsessed 
with authenticity and sheer workmanship. (Pride of Kashmir, WO Dec. ‘06: 29). 

обставини способу дії: Plan your warm-weather strategy, starting here with key pieces we call… 
SUMMER’S HOT 15 (www.saksfifthavenue.com);  

Постпозитивні відокремлені дієприкметникові звороти можуть мати функцію конкретизації, що 
розглядається нами також як утворення семантично неелементарних речень за допомогою розширення 
статусного ряду через відношення включення: eSignal offers you: … Quality data, including Forex market 
depth at affordable prices (eSignal, FTCM Monday, July 9, ‘07: 18).  

Дієприкметникові звороти у рекламних текстах використовуються для збільшення обсягу інформації, 
утворюючи формально і семантично ускладнені та неускладнені речення. Додаткові пропозиції у 
більшості випадків семантично не ускладнюють речення (73 %). У випадках семантичного ускладнення – 
при використанні препозитивних дієприкметникових зворотів – речення обов’язково набуває формальної 
ускладненості, що допомагає адресатові проінтерпретувати особливі семантичні відношення між 
головною і додатковою пропозиціями. Менша кількість семантично ускладнених речень (27 %) 
відображає, на нашу думку, прагнення до простоти організації і експліцитного вираження відношень між 
пропозиціями за допомогою складнопідрядних речень.  

Утворення поліпропозитивних речень при використанні інфінітивів і інфінітивних конструкцій 
розглядаємо як тенденцію до економії мовних засобів у рекламному дискурсі. Використання інфінітивів 
зустрічається в імперативних реченнях, які характерні для коди рекламного тексту і контактної 
інформації, як от: To apply, visit www.bg-group.com/careers (BG Group, E Aug. 16-22 ‘08: 19); Join us to 
commemorate the 400th anniversary of the founding of Jamestown, VA (beginyouradventure.co.uk, IB April/May 
‘07: 29). Інфінітиви у таких реченнях виражають мотив виконання дії, функціонують як обставина мети і 
репрезентують на поверхневому рівні додаткову пропозицію. Повна інфінітивна конструкція включає 
''підмет'' (іменний елемент, що позначає виконавця дії) і сполучник підрядності for, і має вигляд типу: 
(For you) To learn more, attend an information session … (Goethe Business School, N April ‘07: 69). Однак, 
зазначені елементи конструкції опускаються внаслідок контекстуальної визначеності ''підмета'' [3: 350] – 
у функції останнього виступає займенник you, експлікація якого у поверхневій будові рекламного тексту 
розглядається як надлишкова, адже такий займенник позначає адресата повідомлення. 

Доказом правомірності такого розуміння є поширене вираження мотиву виконання дії за допомогою 
іменника, що вводитья прийменником ''for'', наприклад: Please, refer to our website for registration or 
contact us: … (Manheim Business School, N April 30 ‘07: 68). У наведеному прикладі іменник має 
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предикатну семантику і передає значення пропозиції, яка може бути виражена інфінітивною 
конструкцією for you to register => for registration.  

Зустрічається вираження мотиву дії словосполученнями, іменники в яких не передають значення 
додаткової пропозиції, як от: For more details visit … (Africa Rice Center (WARDA), E Aug. 16-22 ‘08: 87); 
Tel: <...> Contact: <...> For further information (www.somars.com, E Aug. 16-22 ‘08: 88). Розгляд таких 
словосполучень як ''еліптичних'' інфінітивних конструкцій пояснює поліпропозитивність таких речень – 
''підмет'' (іменний елемент) і інфінітив опускаються внаслідок їх очевидності з контексту комунікації. 
Повний варіант конструкцій має вигляд: For (you to get) more details…/ For (you to obtain/receive) further 
information.  

Інфінітивне ускладнення зустрічається в основному тексті для вираження мотиву діяльності, що 
семантично ускладнює речення і є характерним для використання цієї безособової форми дієслова у 
англомовних рекламних текстах (у 59% досліджених текстів). На відміну від коди, де виражається мотив 
діяльності для адресата, значенням інфінітивів у основному тексті є експлікація мотиву або мети 
адресанта, наприклад: We will continually work to add new services over time. (www.aol.com). У таких 
рекламних текстах внаслідок контекстуальної визначеності діяча (ним є адресант реклами) елемент, що 
його позначає (особовий займенник we або they), вилучається. Відповідниками таких речень є 
складнопідрядні речення з підрядним мети, що вводиться сполучником so that, пор.: *We will continually 
work, so that we can add new services over time. 

Зустрічається використання інфінітивів у функції постпозитивного означення, що теж розглядаємо як 
компактне введення додатковї пропозиції у речення [8: 179; 9: 209; 6: 127]: Three formats to fit your 
business schedule: 12 month full-time MBA <…> (Mannheim Business School, N April 30 ‘07: 68). Такі 
речення утворені злиттям двох предикативних основ, підмет другої предикативної основи співпадає з 
членом матричного речення, а присудок набуває форми інфінітиву. Результатом зворотної трансформації 
є складнопідрядні речення з підрядною частиною у функції означення, пор.: *Three formats, which will fit 
your business schedule. 

Здатність герундія вводити додаткову пропозицію у речення пов’язується з предикатною семантикою 
цієї безособової форми дієслова, що розглядається нами як засіб компресованості. Актанти, які очевидні 
з контексту, залишаються невираженими у поверхневій будові. Залежно від того, який компонент 
комунікативної ситуації (адресант, адресат, об’єкт рекламування) позначається невираженим актантом, 
розрізняємо:  

а) герундіальне ускладнення, в якому невиражений актант глибинної пропозиції позначає адресанта 
рекламного повідомлення: 1) At ING Wholesale Banking, our constant focus is on helping you succeed. (ING 
Wholesale Banking, E Aug. 16-22, ‘08: 2) – герундій відповідає значенню первинної предикації ''we help'';  

б) герундіальне ускладнення, в якому невиражений актант глибинної пропозиції позначає адресата 
повідомлення: Imagine sleeping in a bed so desired that <...> (Duxiana, WI Jan. ‘08: 10) – sleeping = ''you 
sleep''; 

в) герундіальне ускладнення, в якому невиражений актант глибинної пропозиції є героєм рекламного 
повідомлення або об’єктом рекламування. Внаслідок того, що герой реклами не представлений у 
поверхневій будові окремою одиницею, він може опосередковано позначати і адресанта реклами, як от: 
We know what it takes to be a Tiger. / When called upon, high performers are as good at correcting mistakes as 
they are at avoiding them. <...> (Accenture, E Aug. 16-22 ‘08: 91) – рекламне повідомлення побудоване на 
контекстуальному ототожненні рекламованої компанії (Accenture) і відомого спортсмена (Tiger Woods), 
про що свідчить заголовок рекламного тексту (…to be a Tiger.) і фотографія. Адресант і герой 
рекламного повідомлення визначаються як професіонали вищого класу (high performers), тому герундій у 
реченні можна трансформувати у предикації з різними підметами: correcting = ''we correct'' (компанія, 
адресант повідомлення) або ''he corrects'' (спортсмен, герой повідомлення);  

Геруніальна форма може позначати дію/ознаку, яку виконує/має об’єкт рекламування: <...> 
Moisturising Fluid for the face also has the added benefit of containing a broad-spectrum SPF 15, so <...> 
(Olay, C Sept. ‘09: 152) – containing = ''fluid contains''; 

г) внаслідок узагальненого, абстрагованого значення речення, герундіальні форми у ньому можуть 
вводити пропозиції, однин з актантів якої позначає невизначеного діяча який не є безпосереднім героєм 
реклами: Tackling climate change and providing fuel for a growing population seems like an impossible 
problem, <...> (Shell, N Dec. ‘08: 36) – tackling = ''somebody tackles climate change'', providing = ''somebody 
provides fuel''.  

Аналіз герундіального ускладнення дозволяє зробити висновок про широкі можливості компресії 
інформації у такий спосіб незалежно від того, хто є діячем у рекламному повідомленні, адже адресат 
безпомилково інтерпретує зв’язок дієслівної форми (герундіальних словосполучень) і діяча відповідно до 
контексту. Саме тому, внаслідок очевидності цього зв’язку, використання герундіальних конструкцій – 
побудов з герундієм, які включають іменний компонент (герундіальних предикативних конструкцій), – є 
небажаним у рекламі [10: 105], оскільки окрім зайвої формальної надлишковості характеризується 
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важкістю для сприйняття, пор.: Imagine sleeping in a bed so desired that <...> і *Imagine your sleeping in a 
bed….  

У формальній будові речення герундій може займати позицію: підмета: Watching the movies at Dubai 
Film Festival is one thing – but <...> (Sony, WO Dec. ‘06: 129); предикатива: Yes, you’ll need to get out there 
and sell, but that’s only talking to people. (AboutMyArea, R, March ‘07: 264); додатку: <...> we remain 
focused on building the capabilities our clients demand. (UBS, NG, July ‘08: 11); означення: <...> this 
luxurious saloon delivers a kind of driving pleasure others can only hope to equal. (BMW, WO Dec. ‘06: 20); 
обставини способу дії – герундіальне словосполучення виражає спосіб у який адресат може 
задовольнити свої бажання/потреби або ілюструє, яким чином адресант забезпечує виконання рекламної 
пропозиції, наприклад: 1) This feature will help you stay in touch with friends and family by accessing 
information from services such as AIM, Bebo, Facebook, MySpace and Twitter. (AOL, aol.com); 2) By 
maximizing the potential of multi-billion dollar Asia-Africa trade corridors, we’re continuing to make a real 
difference and help our partners to grow. (Standard Chartered, E Aug. 16-22 ‘08: 8-9). 

Використання герундія у рекламних текстах зумовлюється компресованістю передачі інформації з 
опорою на контекст комунікації у цілому. 

Висновки. Тенденція до простоти у рекламі зумовлює прагнення за допомогою формально простого 
речення (з однією первинною предикативною основою) описати взаємозв’язок декількох ситуацій, що 
досягається за рахунок використання безособових форм дієслова, словосполучень і конструкцій з ними. 

З усіх способів введення додаткової пропозиції до семантичного ускладення призводять 
1) відокремлені звороти у препозиції до підмета, які мають дієприкметникову основу і 2) речення з 
інфінітивними зворотами або похідні від них, які виражають мотив дії. Більшість із засобів введення 
пропозиції семантично не ускладнюють речення (60,9 % від усіх випадків використання безособових 
форм дієслова у досліджених рекламних текстах), що свідчить, на нашу думку, про прагнення адресанта 
експліцитно виражати взаємозалежність різних ситуацій за допомогою складнопідрядних речень. 

Перспективою подальших досліджень є розгляд формально надлишкових семантично активних 
моделей етикетизації англомовного рекламного дискурсу. 
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В статье анализируется структурная синтаксическая компрессия предложений в текстах 
англоязычной рекламе на примере семантически активных синтаксических моделей. Использование этих 
моделей приводит к введению дополнительной пропозиции в глубинную структуру предложения, что 
делает его более информативным для адресата, и, соответственно, способствует информационному 
наполнению всего рекламного текста. Установлено, что к рассматриваем моделям в англоязычных 
рекламных текстах относятся предложения с безличными формами глагола: деепричастием, 

герундием, инфинитивом. 
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Topachevskyi S. K. Non-Finite Forms of the Verb as a Means of Compression in English Advertizing Texts. 

The article analyses structural sentence compression in English advertising, the object of analysis being 
semantically active syntactic models. Utilization of the models in advertizing texts introduces extra proposition 
into sentence deep structure, which makes the sentence and the text of the advertisement more informative. This 
is possible due to the ability of non-finite forms of the verb to represent a proposition in the surface structure of 

a sentence without a unit of first predication. The results of the investigation have it that the models under 
consideration in English advertising texts include sentences with non-finite forms of the verb: participles, the 
gerund and the infinitive. Participles, used in phrases and constructions, function as attributes and adverbial 

modifiers of manner. Infinitives are mainly used in phrases or as word forms and function as adverbial modifier 
of purpose or attribute. Gerund used in phrases to introduce a preposition where the action, expressed by this 

non-finite form of the verb, can be performed by an addresser, addressee, and the object of advertising. It 
functions as subject, predicative, object, attribute and adverbial modifier of manner. Extensive use of the non-

finites, as well as phrases and constructions with them, indicate the general tendency of advertising texts to 
describe relations between several situations with the help of a structurally simple sentence with one unit of first 

predication. 

Key words: advertizing text, structural syntactic compression, semantically active syntactic models, proposition, 
participle, the gerund, the infinitive.  

 



Філологічні науки. Випуск 2 (84). 

© Шугаєв А. В., 2016 
141 

УДК 811.111:070  
А. В. Шугаєв, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

Shugaevandriy@rambler.ru 
ORCID: 0000-0002-0008-2259 

РОЛЬ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ І ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ У ФОРМУВАННІ 
ІМІДЖУ ООН В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ 

Стаття присвячена дослідженню номінативних одиниць і дискурсивних маркерів у формуванні іміджу 
ООН в новинних статтях. Увагу зосереджено на узагальненні та систематизації існуючих головних 
підходів сучасної лінгвістики до вивчення поняття ''дискурсивний маркер''. У роботі проілюстровано 
загальні особливості функціонування дискурсивних маркерів у медіа-дискурсі та їх важливість у 
створенні іміджу міжнародної організації ООН як міжнародної інституції з підтримання миру і 

безпеки в усьому світі . 

Ключові слова: медіа-дискурс, імідж, дискурсивний маркер, ООН. 

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика зосереджує свій інтерес на вивченні особливостей 
використання мовних одиниць у медіа-дискурсі з метою привернення уваги, інформування та впливу на 
аудиторію. Імідж є найефективнішою формою впливу на аудиторію, який формується за допомогою 
вербальних засобів для досягнення певних цілей. 

Мета статті – проаналізувати роль номінативних одиниць і дискурсивних маркерів (ДМ) у 
формуванні іміджу ООН в англомовному медіа-дискурсі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки з’являються окремі праці, в яких науковці 
зосереджують свою увагу на розкритті функціональних можливостей дискурсивних маркерів з різних 
позицій. На матеріалі англійської мови переважно досліджують дискурсивні та прагматичні особливості 
дискурсивних маркерів. Головними представниками двох течій є Дебора Шифрін і Брюс Фрейзер, які 
зробили значний вклад у розробку теоретичної і практичної бази вивчення досліджуваних одиниць.  

Виклад основного матеріалу. Залежно від сфери застосування мови виділяють різні типи дискурсу. 
Найбільш поширеним є медіа-дискурс, який реалізується в межах комунікації ЗМІ і розглядається як 
сукупність процесів і продуктів мовленнєвої діяльності в галузі масової інформації. Основою для 
виділення мас-медійного дискурсу є різні сфери комунікації людини, мовленнєвої практики і 
функціонування мови у відповідних видах діяльності [1]. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки сформувалися когнітивний [2: 23; 3], дискурсивний 
[4; 5] і прагматичний підходи до вивчення медіа-дискурсу [6].  

Мовні одиниці, які функціонують у медіа-дискурсі поділяють на називні, які характеризують 
предмети і явища, та неназивні, котрі обслуговують конкретні акти мовлення. До перших зараховують 
загальні іменники, власні назви, кількісні числівники, а до других – дейктичні одиниці, зв'язкові слова, 
артиклі [7]. 

Дискурсивні маркери належать до неназивних мовних одиниць. У лінгвістиці існує декілька назв, які 
позначають ці функціональні одиниці: дискурсивні маркери, дискурсивні частинки, дискурсивні 
конективи, прагматичні маркери. Найбільш поширеним є термін "дискурсивні маркери", що позначають 
секвенційно залежні частинки, які розмежовують одиниці мовлення [8: 3].  

Дискурсивні маркери використовуються в офіційному контексті під час презентації блоків 
інформації. Вони представляють функціональний клас лексичних виразів, які існують в будь-якій мові і 
не вносять ніякого значення в пропозиційний зміст висловлення думки, однак маркують аспекти 
повідомлення, які має на меті передати комунікант [9: 386]. Головною функцією дискурсивних маркерів 
є відображення зв'язку між відрізками дискурсу, що виявляється у забезпеченні зв'язності, тобто 
дискурсивні маркери є засобами когезії і когерентності. Когезія сприяє формальному зв'язку дискурсу за 
допомогою граматичних і лексичних засобів, а когеренція смисловій організації тексту як єдиного 
цілого. Відповідно до такого підходу дискурсивні маркери – це одиниці, які залежать від послідовності 
смислів і розбивають мовлення на частини [8: 57], забезпечуючи контекстуальну координацію для 
подальшого представлення тексту. 

Дискурсивні маркери відображають інтенції адресанта і адресата, тлумачать дискурс, з позицій мовця 
і слухача, надають можливість адресанту покращити модель висвітлення інформації в дискурсі. 

Дискурсивний підхід передбачає тісний взаємозв'язок дискурсу і маркерів, де маркери досліджують у 
якості дейктиків. За формою дискурсивні маркери поділяють на з'єднувальні (and, but, or), окличні (oh), 
прислівні (now, then) та лексичні фрази (you know, I mean) [8].  

У межах прагматичного підходу за допомогою дискурсивних слів встановлюється взаємозв'язок з 
попереднім контекстом й визначається характер відношень з різними елементами тексту. Дискурсивні 
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маркери мають центральне процесуальне значення, а їх інтерпретація зумовлена лінгвістичним і 
концептуальним контекстом. Вони розглядаютьcя як один з чотирьох різновидів прагматичних маркерів: 

1) базові маркери (basic pragmatic markers); 2) маркери-коментарі (commentary pragmatic markers); 
3) паралельні маркери (parallel pragmatic markers); 3) дискурсивні маркери (discourse markers) [9]. 

Розглядаючи дискурсивні маркери як одиниці, які забезпечують зв'язність тексту і відображають 
процес взаємодії комунікантів, інтерпретацію адресантом фактологічної інформації, ДМ здатні впливати 
на створення іміджу міжнародних організацій в медіа-дискурсі, зокрема ООН, яка намагається 
сформувати позитивний імідж задля досягнення своїх галузевих цілей. Створення іміджу є невід'ємною 
частиною існування будь-якої установи. Він надає можливість пояснити, що представляє собою 
організація і до чого прагне. Кожна організація має імідж, який вона хоче передати громадськості. Він 
може включати ефективність, турботу, швидкість, роботу в національних масштабах чи будь-який інший 
аспект. Особистісний характер організації зумовлений позиціями, які вона займає, і тим, яким чином ці 
позиції передаються загалу за допомогою мас-медіа. Імідж (англ. іmage – образ) – образ об’єкта, 
сформований у психіці людей, до якого в них виникає оцінне ставлення, що проявляється у формі 
думки. Це комплексне утворення, що включає семіотичну, когнітивну, образну й емоційну складові. Він 
базується на емоційному впливі. Імідж міжнародної організації набуває вагомого значення в умовах 
зростаючої глобальної напруженості і поширення тероризму. Він сприяє оптимізації та ефективній 
роботі самої організації, підвищуючи її авторитет на світовій арені та в очах пересічних читачів 
новинних статей. Для ООН важливим інструментом формування іміджу є Департамент громадської 
інформації, який виступає головним джерелом новин про діяльність міжнародної організації. Основною 
її метою є висвітлення подій у яких бере участь ООН за допомогою інформування, дослідження 
громадської думки і розповсюдження фактичної інформації про організацію. Тобто, вербалізований 
імідж міжнародної організації створюється в процесі цілеспрямованої діяльності групи людей з певною 
кваліфікацією, у результаті якої в адресантів виникає низка уявлень та оцінок, пов'язаних з діяльністю 
ООН. Аналіз іміджу здійснюється за допомогою використання лінгвістичних методів дослідження, 
оскільки вербальні засоби відіграють ключову роль у процесі його формування. 

В англомовних інформаційних та інформаційно-аналітичних медіа-текстах функціонує низка 
дискурсивних маркерів, які володіють певним маніпулятивним впливом і викликають необхідну реакцію 
зі сторони читача. Маркери виступають показниками оцінки автора статті до інформації, яка зазначена в 
пропозиційному змісті повідомлення, що відображено у наступному реченні : 

(1) The figures capture those who were killed or maimed by overt violence, but countless others have died 
from the lack of access to basic food, water or medical care [The United Nations]. 

Контрастивний дискурсивний маркер but виконує функцію протиставлення з метою відображення 
жахливих наслідків війни, які позначені присудками were killed, have died. Означений іменник the figures 
у формі множини і квантифікативна фраза countless others вказує на осіб, які загинули безпосередньо під 
час військових дій, і тих, які померли з інших причин, спровокованих наслідками війни.  

(2) A United Nations report released today details the severe and extensive impact on civilians of the 
ongoing conflict in Iraq, with at least 18,802 civilians killed. 

(3) Of the total number of casualties, at least 3,855 civilians were killed and 7,056 wounded between 1 May 
and 31 October last year [The United Nations]. 

У вищенаведених реченнях спостерігаємо два випадки використання дискурсивних маркерів з 
семантикою кількісної оцінки at least. Іменникові фрази з кількісними числівниками 18,802 civilians, 
3,855 civilians у постпозиції до at least посилюють емоційний вплив дискурсивного маркеру на 
адресата. Крім того, за допомогою маркерів даного типу досягається об'єктивність і фактичність 
повідомлюваної інформації. Локальний орієнтатор Iraq, виражений онімом, позначає місце ведення 
війни і слугує засобом позначення обмеженої території, де відбувається розгортання конфлікту. At least 
маркує мінімальне число, де вектор кількісної оцінки направлений на подальше зображення збільшення 
загиблих під час війни. Це пояснює втручання міжнародної організації ООН задля примирення 
ворогуючих сторін конфлікту і запобігання жертв серед цивільного населення. В кінці статті динаміка 
представлення негативної інформації спадає, що відображено в наступному реченні : 

(4) Meanwhile, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein warned that the civilian 
death toll may be considerably higher, and called for urgent action to rein in the impunity enjoyed by the vast 
majority of the perpetrators of violence [The United Nations]. 

Суспільне адресне ім'я UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein ідентифікує 
особу за її статусом, який позначений прикладкою UN High Commissioner for Human Rights, котра 
співвідносить особу як верховного комісара з найвищими позначками статусної вертикалі співробітників 
ООН. Чотиримісний антропонім Zeid Ra'ad Al Hussein ідентифікує особу. Дискурсивний маркер 
meanwhile сигналізує про введення пропозиції, вказуючи на важливу роль референта у розв'язанні 
конфлікту. Препозиційна адресна форма, взаємодіючи з антропонімом, спрямована на конструювання 
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образу представника міжнародної організації. Предикат call for апелює до негайного припинення 
жорстокості, що відповідає засадничим функціям ООН. 

Маркер however акцентує втрату позитивних очікувань, які представлені номінативними одиницями 
emergency inter-agency United Nations airlift, life-saving humanitarian assistance : 

(5) Approval has been secured for an emergency inter-agency United Nations airlift to deliver life-saving 
humanitarian assistance to the area. However, fierce clashes in the vicinity of the military airport have 
prevented the operation from proceeding [The United Nations]. 

Невідповідність результату бажаному призводить до недовіри і сумнівів, що міжнародна організація 
здатна ефективно виконувати покладені на неї зобов'язання. Наступне речення нівелює неочікуваний 
висновок попереднього, де зазначена негативна інформація, ядром якої є атрибутивне словосполучення 
fierce clashes : 

(6) The UN is also reporting that its agencies, along with the International Committee of the Red Cross and 
Syrian Arab Red Crescent, are on their way to take food, fuel and health supplies to Zabadani, while nutrition 
and health teams began conducting field assessments in Madaya and Zabadani [The United Nations]. 

Багатомісна реляційна власна назва the International Committee of the Red Cross and Syrian Arab Red 
Crescent та іменне трикомпонентне словосполучення nutrition and health teams свідчить про принцип 
кооперації ООН з іншими міжнародними організаціями та волонтерськими групами. Інфінітивна фраза to 
take food, fuel and health supplies відображає діяльнісний вектор ООН, акцентуючи на дієздатність і 
готовність міжнародної організації до виконання функціональних обов'язків. Дискурсивний маркер while 
вносить у речення відтінок протиставлення і вказує на початок роботи волонтерських груп з метою 
запобігання гуманітарної катастрофи. 

(7) In the face of ceasefire violations Mr. Ban's Special Envoy for Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed 
adjourned peace talks in Switzerland in December to allow for bi-lateral in-country and regional consultations 
to achieve a comprehensive ceasefire.  

(8) But the year-long conflict between various factions, which has already killed thousands of people, 
displaced 2.5 million and imperiled the food security of 7.6 million, has continued unabated, pushing back the 
calendar [The United Nations]. 

У вищенаведених прикладах дискурсивний маркер but сигналізує про повернення до головної теми 
повідомлення і фокусує увагу читача на попередньому контексті, що формує позитивне уявлення про 
діяльність ООН серед цільової аудиторії за допомогою атрибутивних словосполучень regional 
consultations, a comprehensive ceasefire. Як дейктичний елемент дискурсу but співвідносить повідомлення 
з координатами автора статті і відсилає адресата до попереднього сегменту. Антропонім Ismail Ould 
Cheikh Ahmed сполучається з чотирьохкомпонентною реляційною фразою, яка позначає статус особи і 
вказує на її підпорядкування Генеральному секретарю ООН. Адресне ім'я надає позначеній особі певний 
авторитет і передбачає низку повноважень. Контрастивний дискурсивний маркер but маркує обмеження 
позитивних очікувань читача, який в контексті ситуації може розраховувати на нормалізацію відносин 
між сторонами конфлікту. 

Контрастивні дискурсивні маркери but, however пов'язані з контекстуальним ефектом 
протиставлення. Вони допомагають читачу зрозуміти пропозицію речення, де знаходиться 
концептуальна інформація, вносячи відтінок протиставлення, яке сприяє процедурному значенню 
детермінувати процес інтерпретації пропозиції, у межах якої функціонують номінативні одиниці, що 
слугують для іменування та повідомлення про предмети, процеси і якості. Дискурсивний маркер з 
семантикою кількісної оцінки at least має функцію імплікації зростання, яка пов'язана з функцією 
емоційного впливу. Темпоральний дискурсивний маркер while вказує на одночасність розвитку подій в 
пропозиціях, а meanwhile в ініціальній позиції інтенсифікує важливість референта у 
реченні. Дискурсивні маркери не мають оціночного компоненту, але виступають показниками оцінки. 

Висновки. Аналіз досліджуваного матеріалу дозволяє зробити висновок про те, що англомовному 
медіа-дискурсу притаманне вживання низки дискурсивних маркерів, що використовуються для 
організації і прагматичного навантаження дискурсу. Вони надають можливість номінативним одиницям 
речення реалізувати свій потенціал у формуванні позитивного іміджу міжнародної організації 
ООН. Частотність використання дискурсивних маркерів є найвищою на початку досліджуваних статей. 
Це пояснюється тим, що інформація в новинних статтях розміщена у вигляді перевернутої піраміди для 
того, щоб зацікавити адресата в отриманні нових знань і утримати його увагу. Головною особливістю 
іміджу ООН є його формування на фоні негативної інформації, що працює на позитив. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших розвідках вбачаємо доцільним розглянути та 
проаналізувати влив гендерних факторів на формування іміджу міжнародної організації. 
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Шугаев А. В. Роль номинативных единиц и дискурсивных маркеров в формировании имиджа ООН в 
англоязычном медиа-дискурсе. 

Статья посвящена исследованию номинативных единиц и дискурсивных маркеров в формировании 
имиджа ООН в информационных статьях. Внимание сосредоточено на обобщении и систематизации 

существующих главных подходов современной лингвистики к изучению понятия ''дискурсивный 
маркер''. В работе проиллюстрированные общие особенности функционирования дискурсивных 

маркеров в медиа-дискурсе. 

Ключевые слова: медиа-дискурс, имидж, дискурсивный маркер, ООН. 

Shuhaiev A. V. The Role of Nominative Units and Discourse Markers in the Formation of the UN Image in 
English Media-Discourse. 

The article deals with the research of nominative units and discourse markers in the formation of the UN image 
in informational articles. The attention focuses on the generalization and systematization of modern linguistics 
main approaches to the notion ''a discourse marker''. The article illustrates general peculiarities of discourse 

markers functioning in media-discourse. Conflicts serve as a starting point for the United Nations involvement to 
resolve any misunderstanding between states. Discourse markers reflect conflict relations between propositions 
in the sentence. In addition, they acquire evaluative characteristics within media discourse. The international 

organization reflects greater concern with the probability of conflict than with the possibility of cooperation. On 
the whole, it does not have influence on the positive image formation of the United Nations in media discourse. 
The United Nations has made significant positive contributions in maintaining international peace and security, 
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promoting cooperation among countries and international development. Strengthening the role of the above 
mentioned institution in the new century and promoting the establishment of a just and reasonable international 
political and economic order goes along with the trend of history and is in the interest of all countries. In order 
to strengthen the role of the United Nations, efforts should be made to uphold its positive image worldwide by 

means of mass communication media. 

Key words: media-discourse, image, discourse markers, the UN. 
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ВІЗІОНЕРСЬКО-ПРОРОЧА УТОПІЯ ІВАНА ФРАНКА (ЗА ПОЕМОЮ ''МОЙСЕЙ'') 

У статті актуалізовано поему Івана Франка ''Мойсей'' як візіонерсько-пророчу утопію, яка, з одного 
боку, позначена авторською потребою осмислити власний життєвий шлях, з іншого – містить 

окреслення у межах алюзійного простору ''єврейський народ – український народ'' неоптимістичної 
перспективи майбутнього України з огляду на її колонізований статус. Письменник доводить, що народ, 
вихований у рабстві, навіть досягнувши обіцяної Богом землі / отримавши державність, не зможе 

реалізувати власної національної сутності. 

Ключові слова: візіонерсько-пророча утопія, пророцтво, колоніалізм, антиколоніалізм.  

Постановка проблеми. Теоретик постколоніалізму Ґаятрі Чакраворті Співак у есеї ''Death of a 
Discipline'' акцентує на тому, що спроби новітнього літературознавства вдатися до ''транснаціонального 
прочитання літератур'' найперше потребують переосмислення минулого соціокультурного досвіду. Цей 
процес аналітичної ревізії має здійснюватися з урахуванням філософсько-світоглядної, когнітивної та іншої 
специфіки культур, що постали на уламках імперій або які на певному історичному етапі були змушені 
співіснувати з колоніальними практиками, приймаючи моделі імперського дискурсу. Без ревізій, 
спрямованих на перепрочитання імперських дискурсивних практик і форм, новітнє літературознавство 
залишатиметься заручником ''теорії пригнічення'' (subaltern theory), яка детермінована ''невитісненими'' 
спогадами національних культур про минулі травми й катастрофи, що пов’язані з перебуванням у складі 
імперського тіла. 

У такому разі в сучасному літературознавстві важливо здійснити деконструктивістський підхід (у 
широкому сенсі цього поняття) до історії літератури, сфокусувати дослідницьку увагу на формах долання 
колоніалізму та моделях інтеграції (або й реінтеграції) новітніх літератур у сучасний соціокультурний 
простір. Новітнє літературознавство потребує концептуально цілісної ревізії попередніх культурно-
історичних канонів і традицій, зокрема в аспекті ревізіювання ''структур влади'' (М. Фуко). Без цього нова 
постколоніальна мультикультурна чи транскультурна ідентичність як гносеологічна основа сучасної 
культури поставатиме неповною. 

З огляду на це ревізії потребують постаті, тексти, що були введені в літературний канон. У 
пропонованій студії вдамося до постколоніального прочитання поеми ''Мойсей'' Івана Франка. Чи не 
вперше в українському літературознавстві пророча візія, яку містить поема, буде дешифрована як 
неоптимістична.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. В українському літературознавстві виокремлено самостійну 
галузь – франкознавство, у межах якої здійснюється дослідження літературної творчості Івана Франка. 
Зауважимо, що інтерпретація поетики мистецької спадщини письменника певний час залежала від 
ідеологічних маркерів, які пропонувала українська колоніальна дійсність. Насамперед мова йде про 
радянське франкознавство, в якому превалював російсько-імперський характер розуміння творчості 
знакових для української культури постатей. Іван Франко як інтелектуальний феномен певним чином став 
полем для культурної колонізації, коли акцентувалася увага на російському чинникові у його творчості – 
інтернаціональні зв’язки, пієтет до російської культури. Однак українські дослідники творчості Каменяра 
намагалися ''вилузатися'' з однотипності ідеологічних маркерів і сформувати багатовимірний мистецький 
франкознавчий проект. Це дослідження Михайла Возняка, Леоніли Міщенко, Івана Денисюка, Тараса 
Салиги та інших. 

Незалежність України сприяє зміні ситуації й в українському франкознавстві. З’являється низка 
досліджень, у яких автори пропонують нову, постімперську інтерпретацію творчого доробку Івана Франка. 
Варті пильної уваги праці Ярослави Мельник ''З останнього десятиліття Івана Франка'' 1999 рік), Тараса 
Пастуха ''Поетичне мислення Івана Франка'' (2003 рік), Валерія Корнійчука ''Ліричний універсум Івана 
Франка: горизонти поетики'' (2004 рік), Богдана Тихолоза ''Психодрама Івана Франка в дзеркалі 
рефлексійної поезії'' (2005 рік), Романа Голода ''Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку 
ХХ століття'' (2005 рік), Тамари Гундорової ''Франко не Каменяр. Франко і Каменяр'' (2006 р.), Миколи 
Ткачука ''Лірика Івана Франка'' (2006 рік), Ярослава Грицака ''Пророк у своїй вітчизні'' (2006 рік), 
Тараса Салиги ''Франко – Каменяр'' (2007 рік), Петра Іванишина ''Іван Франко і національне буття: 
герменевтичні акценти'' (2016 рік) та інших франкознавців. 

Мета статті – проаналізувати візіонерсько-пророчу візію Івана Франка в поемі ''Мойсей''. 
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Виклад основного матеріалу. Поема ''Мойсей'' Івана Франка позначена логічною авторською 
потребою зревізувати власний життєвий шлях, а також містить візіонерсько-пророчу утопію, в якій 
осмислюється у межах алюзійного простору ''єврейський народ – український народ'' неоптимістична 
перспектива майбутнього України з огляду на її колоніальний статус. Як слушно зауважує Т. Гундорова, 
''...біблійно-мітологічна основа та символічна постать Мойсея дали Франкові змогу поєднати раціональний 
аналіз із ірраціональним та мітологічним, а в художньому аспекті – синтезувати ліричні рефлексії, 
психологічні сугестії та моралізаторські притчі'' [1: 141].  

Іван Франко визначає український народ у пролозі як гноблений (''Невже тобі на таблицях залізних / 
Записано в сусідів бути гноєм... '' [2: 525]), не визнає своїх героїв (''Задарма край твій весь политий кров’ю / 
Твоїх борців? '' [2: 525]). Він також не володіє власним словом:  

Задармо в слові твойому іскряться 
І сила, й м'якість, дотеп, і потуга, 
І все, чим може вгору дух підняться? 
Задармо в пісні твоїй ллється туга, 
І сміх дзвінкий, і жалощі кохання, 
Надій і втіхи світляная смуга? [2:525]. 
Мойсей у притчах називає свій народ гіршим із-поміж інших (не має жодного таланту). Найбільшою 

провиною його є відлучення від рідної мови, а отже, втрата метафізичної зброї. 
Слово в поемі – самодостатнє, не дотичне до нації, або антизброя – гріховне мовлення Авірона й 

Датана, що збурює людей супроти Бога, а тому веде до саморуйнування. Єдиним носієм справжнього слова 
є пророк Мойсей, однак його пророцтво не потрібне народу, який не позбувся здатності чути, але 
позбавлений здатності розуміти. 

Захисною реакцією на недолугість рідного народу стає в Івана Франка визнання його духовної вищості. 
Цю ідею він реалізує через дзеркальне відображення єврейського народу (народу Мойсея) – українського 
народу (його народу). Іван Франко вказує на вибраність євреїв, їх історичне призначення духовного 
панування над світом:  

О Ізраїлю, ти той посол,  
І будущий цар світу! 
 (...)  
Твоє царство не з сеї землі,  
Не мирська твоя слава!  
Але горе, як звабить тебе  
Світовая забава [2: 525]. 
Через ототожнення власної долі з долею Мойсея Іван Франко долучає до цієї місії й український народ. 

Ця ідея особливо приваблива в кризові часи. За неможливості забезпечити для свого народу автономний 
територіальний простір, що посилюється нівеляцією духовної / національної ідентифікації, культурно-
політична еліта вдається до творення міфу про його майбутню всесвітню місію.  

Любов Мойсея має й мазохістський характер. Принижуючи народ, він готовий і сам бути заради 
нього / ним приниженим. Мазохістське бажання страждати долучає Мойсея до його народу (за прикладом 
дзеркала – Івана Франка до українського), встановлює національну ідентичність героя. Франкове 
визначення Мойсеєвого єврейства тотожне до біблійного: ''...і побачила немовля; і ось, дитина плаче (у 
корзині); й змилостивилась над ним (дочка фараона) і сказала: це із єврейських дітей... '' [3:70]. 

Тлумачі біблійних текстів зазначали про походження імені Мойсей (євр. Моше) від єгипетських Мосе 
чи Месу [4:152]. Єврейське ім’я Моше і єгипетський варіант Мосе / Месу несуть різне семантичне 
навантаження: Моше перекладається як ''той, хто рятує'', ''той, хто виводить'', Мосе/Месу означає ''дитина'', 
''син''. За іудейськими переказами, Мойсей, попри виховання серед єгипетської аристократії, ще в дитинстві 
відчув бажання долучитися до віри своїх предків. Це дає підставу для сумніву в правомірність твердження 
Зигмунда Фройда, що Мойсей був сином єгипетського аристократа; він, належачи до вищої касти, 
погодився принести рабському народу розуміння божої обраності [5]. В контексті аристократичної 
концепції розуміння постаті Мойсея погоджуємося з поглядом Ніли Зборовської, яка, осмислюючи 
українську колоніальну ситуацію, вказує, що ''опонуючи кулішівському образу українського народу як 
несвідомої ''черні '', І. Франко створив аристократичну концепцію українського народу як єдиної 
''многодушної'' родини, пробудженої до буття учителем монотеїзму – пророком Мойсеєм'' [6: 151]. 

Визнання свого єврейства (Мойсей) – українства (Іван Франко), а отже, залучення себе до кола 
''недолугого'' народу оприявнює українсько-інтелігентський мазохізм. Потреба самопониження героя 
визначає й епізод із життя Мойсея, який Каменяр творчо трансформує: ''Основною темою поеми я зробив 
смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом. Ся тема в такій формі не біблійна, а моя власна, 
хоч і основана на бібілійнім оповіданні'' [2: 634]. 

Ідея непотрібності власної жертви – центральна в поемі. Мойсей Івана Франка, на противагу 
біблійному, вмирає самотнім та покинутим народом і Богом. Еволюціонувавши від драгоманівського 
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всезагального до прочитання всесвітнього крізь призму національного, мислячи його найвагомішим і 
самоцінним, Іван Франко обирає для себе іпостась пророка, якого можна / потрібно зрадити, але який сам 
на це права не має / не хоче мати.  

Співвідносячи себе з предтечею, а тих, хто з ним ішли, – з минулим / мертвим, Мойсей дозволяє собі 
сумнів не так у можливості досягти обіцяної землі, як у її придатності забезпечити створення нової 
Держави (після побаченої обітованої землі):  

І упав він лицем до землі: 
''Одурив нас Єгова!'' [2: 566]. 
Тому не дивно, що Мойсей / Іван Франко покладає надії на дітей, до яких ''пророцькі слова перейшли / 

В кров і душу... '' [2: 528]. Пророцтво про майбутнє звільнення народу втілене в образі Єгошуа, який 
помститься за Мойсея і пробудить людей від сну. Більшість критиків сприймають таку кінцівку поеми як 
прорив Івана Франка від сумнівів до усвідомлення потрібності своєї праці.  

Образи Єгошуа й повсталого народу уособлюють Франкове налаштоване на перемогу каменярство, але 
останніми рядками він послідовно підкреслює, що, крім духовного піднесення, призначення його народу: 

Простувать в ході духові шлях 
І вмирати на шляху [2: 571]. 
Важливу роль у поемі відіграє образ демона Азазеля, якому Іван Франко надає божественної функції – 

показати Мойсеєві Палестину (в Біблії це робить Бог). Франкова концепція Азазеля відрізняється від 
біблійної. У Старому Завіті Азазель – це цап, на якого Аароном покладено гріхи євреїв; у поемі – 
демонічний пророк, призначення якого не так випробовувати героя сумнівом, як передати йому демонське 
пророцтво про нещастя його народу на обіцяній землі. Цим у творі Івана Франка подвійно закріплена ідея 
стражденності обраного народу: апокаліптичне пророцтво Азазеля й останні рядки поеми, де людям 
обіцяється вічний час, сповнений туги й жаху. 

Іван Франко пропонує у поемі три іпостасі Азазеля: голос у пустелі; демонічний ангел-пророк; 
жінка / мати. Кожна із них (масок-ролей) позначена певним смисловим навантаженням, і всі можна 
сприймати як двійників, що кодують у собі неусвідомлені бажання Мойсея. Голос виражає сумнів 
головного героя, чи справді він був пророком Божим. У момент відчаю чи невдачі відбувається трагічне 
нерозрізнення власного Его й Божого поводирства):  

Ах, від слів тих я чую себе 
Сто раз більш в самотині! 
Хто ти, вороже? [2: 554]. 
Припущення, що Азазель є тіньовим двійником-партнером головного героя, дає підстави стверджувати, 

що в такому його перебиранні на себе місії Бога – говорити народу про майбутнє – присутнє витіснене 
Мойсеєве бажання стати рівним зі своїм творцем.  

Образ жінки-матері виявляє неусвідомлене прагнення героя бути слабким і захищеним. Стосовно 
матері / демона Мойсей обирає позицію ображеного сина. Він закидає їй нелюбов: 

Ти не мати моя! 
З твоїх слів 
Не любов помічаю [2: 561]. 
Нелюбов породжує відчай – ''відмовив понуро''. Жіноче мовлення містить трирівневе самовизначення: 

вона – мати, яка називає Мойсея сином; диявольська сила – демон Азазель; частина Бога:  
Ти кленеш мене ним, а я ж сам 
Його сили частина [2:562].  
Пророцтво Мойсея / Івана Франка декодує опозицію слова й справи: народ, що не володіє власною 

мовою, не спроможний використати мову як зброю. Зрозумівши це, Мойсей пророкує євреям перехід від 
слова до справи в образі Єгошуа, який підніме повстання. Однак жоден із варіантів не забезпечують щастя 
народу, призначення якого – страждати. Це спонукає думати про пророцтво Івана Франка як 
неоптимістичне: він доводить, що народ, народжений у рабстві, навіть досягнувши обіцяної Богом 
землі / отримавши державність, не зможе реалізувати власну національну сутність. 

Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми.  
Отже, попри те, що пролог поеми ''Мойсей'' (особливо рядки: ''Та прийде час, і ти огнистим видом / 

Засяєш у народів вольних колі…'') цілком оптимістичний. Однак, на нашу думку, йому опозиціонує кінець 
поеми:  

І підуть вони в безвість віків 
Повні туги й жаху[2:571]. 
Саме прикінцеві рядки дозволили нам зробити наукове припущення, що пророцтво Мойсея / Івана 

Франка все ж неоптимістичне. Він бажає, щоб його народ ''засяяв серед вольних'' (пролог), але передбачає 
йому ''віки туги й жаху''. 
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Столітній історичний досвід після Івана Франка, на жаль, не спростовує цього неоптимістичного 
пророцтва. З огляду на це пропонована вище студія видається актуальною, а наступні дослідження 
творчості митця в контексті постколоніального прочитання перспективними. 
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Юрчук Е. А. Визионерски-пророческая утопия Ивана Франко (по поэме ''Моисей''). 

В статье актуализировано поэму Ивана Франко ''Моисей'' как визионерски-пророческую утопию, 
которая, с одной стороны, обозначена авторской необходимостью осмыслить собственный жизненный 

путь, с другой – содержит осмысления в рамках алюзийного пространства ''еврейский народ – 
украинский народ'' с позиции неоптимистической перспективы будущего Украины учитывая ее 

колониальный статус. Писатель показывает, что народ, воспитанный в рабстве, даже достигнув 
земли обетованной / получив государственность, не сможет реализовать собственной национальной 

сущности. 

Ключевые слова: визионерски-пророческая утопия, пророчество, колониализм, антиколониализм. 

Yurchuk O. O. Prophetic and Visionary Utopia by Ivan Franco (the Poem "Moses"). 

In modern literary is very important to make a deconstruction approach (in the broadest sense) in the history of 
literature, focus our research attention on overcoming colonialism forms and models of integration (or 

reintegration) of new literature in the modern social and cultural space. Modern literary needs conceptually 
coherent revision of previous cultures and historical canons and traditions, particularly in terms of revising 

approaches "structures of power" (Foucault). 
The proposed studies will use to postcolonial reading of the poem "Moses" by Ivan Franco. Almost for the first 

time in Ukrainian literary prophetic vision, which contains a poem will be deciphered as not optimistic. 
The article modified poem by Ivan Franco "Moses" as a visionary of prophetic utopia, which, on the one hand, 

marked the author's need to understand his own life, on the other - provides an understanding within an allusion 
space "Jewish people - the Ukrainian people" not optimistic future prospects of Ukraine because of its colonized 
status. The writer argues that people brought up in slavery, even reaching the promised land of God / receiving 

state will not be able to implement their own national identity. 
In the vision of Ivan Franco Ukrainian nation appears oppressed, those who did not recognize his characters, 

does not have its own word. Moses in parables calls it the worst of all the other (do not have any talent). 

The biggest faults of the people are weaned from their mother tongue and therefore the loss of metaphysical 
weapons. Moses has associated himself with the a victim, who own useless people. Predicting the emergence of 
Jews active leader Joshua, but he points out that his destiny is suffering. He wants his people "shone among of 

free" (prologue), but it implies "forever anguish and horror." 

Key words: visionary and prophetic utopia, prophecy, colonialism, anticolonialism. 
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