Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

Âèïóñê 23

Íàóêîâèé æóðíàë,
çàñíîâàíèé ó ñåðïí³ 1998 ðîêó
(âèõîäèòü ø³ñòü ðàç³â íà ð³ê)

Æèòîìèð
ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷èé â³ää³ë
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
2005

1

Видається за рішенням вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка
від 22.04.2005 року (протокол № 8).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Головний редактор:
доктор філософських наук, професор П.Ю. Саух
Відповідальний редактор:
доктор філологічних наук, професор П.В. Білоус
Заступник відповідального редактора: доктор педагогічних наук, професор О.А. Дубасенюк
Відповідальний секретар:
Т.О. Шевчук
Члени редколегії:
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України І.А. Акімов,
доктор біологічних наук, професор О.М. Арсан,
доктор психологічних наук, професор, академік АПН України І.Д. Бех,
доктор філософських наук, професор А.А. Герасимчук,
доктор біологічних наук, професор М.Й. Довгілевич,
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України В.Г. Долін,
доктор педагогічних наук, професор А.В. Іванченко,
доктор біологічних наук, професор М.Ф. Ковтун,
доктор філософських наук, професор А.М. Колодний,
доктор філософських наук, професор А.Є. Конверський,
доктор філологічних наук, професор М.П. Кочерган,
доктор філологічних наук, професор А.Е. Левицький,
кандидат філологічних наук, доцент А.В. Сингаївська,
доктор педагогічних наук, професор М.В. Левківський,
доктор біологічних наук, професор П.В. Литвак,
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України В.І. Монченко,
доктор філософських наук, професор В.І. Муляр,
доктор філологічних наук, професор Л.Ф. Омельченко,
доктор педагогічних наук, професор Л.П. Пуховська,
доктор сільськогосподарських наук В.М. Сабодаш,
доктор біологічних наук, професор А.П. Стадниченко,
доктор педагогічних наук, професор С.Я. Харченко,
доктор філологічних наук, професор О.С. Чирков,
доктор історичних наук, професор О.М.Швидак,
доктор філософських наук, професор С.П. Щерба,
доктор біологічних наук, професор В.І. Щербак
доктор філософських наук, професор В.І. Ярошовець
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України КВ № 9276 від 21.10.2004 р.
Наукове періодичне видання
ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Випуск 23, 2005 р.
Редактор: Гримашевич Г.І.
Макетування: Зарицька О.Л.
Підписано до друку 16.05.05 р. Формат 60х90/8. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Друк різографічний. Ум. друк. арк. 24,60 Обл.-вид. арк 29,13 Тираж 300. Замовлення 119
-

Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка
ЖТ № 10 від 07.12.04 р.
Україна, 10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40. тел. 37-40-42, 37-35-10

© Житомирський державний
університет імені Івана Франка, 2005

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 81.373.4
Д.І. Квеселевич,
доктор філологічних наук, професор
(Житомирський державний університет)
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНКОРПОРОВАНИХ СКЛАДНИХ СЛІВ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)1
У статті запропоновано класифікацію інкорпорованих складних слів.
Словоскладання в сучасній англійській мові може відбуватися в результаті дії двох різних процесів:
1) процесу лексикалізації словосполучення із зміною порядку розташування його компонентів, а також їх
деформацією і морфологізацією (напр.: nice-loking < looking nice, bottle-feed < feed with (the help of) a
bottle, blue-eyed < with blue eyes і т.д.); 2) процесу інтеграції словосполучення у складне слово із
збереженням лінійного розташування компонентів (напр.: small-talk < small talk, also-ran < also ran, cat'spaw < cat's paw, ban-the-bomb < ban the bomb і т.д.).
Процес інтеграції словосполучення у складне слово, який ми розглядаємо в плані динамічної
синхронії, має три стадії [1], причому третьою, заключною стадією цього процесу є інкорпорація [2], в
результаті якої утворюється складне слово — лексична одиниця з цілісною ідіоматичною номінацією.
Предметом нашої статті є інкорпоровані складні слова як кінцевий продукт інтеграції словосполучення:
bull's-eye, darkroom, meat-and-potatoes, step-by-step та ін.
Існують різні класифікації складних слів. Серед них виразно виділяються класифікації, які
представляють складні слова у вигляді трансформованих словосполучень, а відношення між їх
компонентами як відношення між компонентами словосполучень [3; 4]. Основним недоліком подібних
класифікацій є нерозрізнення двох основних типів складних слів – лексикалізованих та інтегрованих
словосполучень. Якщо намагання трансформувати складне слово у словосполучення або предикативну
структуру виправдане при вивченні складних слів, що виникли на основі лексикалізації словосполучення
(man-made < made by a man, snow-white < white as snow і т.д.), оскільки ця операція дозволяє простежити
десинтаксизацію останнього (наприклад, зміну порядку слів, усунення службових компонентів і т.п.), то
спроби класифікувати складні слова, які виникли в результаті інтеграції словосполучення, за якимись
"глибинними структурами" безпідставні, оскільки лінійне розташування компонентів словосполучення
при цьому зберігається. Безцільність трансформації інкорпорованих складних слів (насамперед моделі N
adjunct + N) у словосполучення пояснюється, на наш погляд, тим, що 1) складні слова моделі N adjunct +
N не є синтаксичними, оскільки в англійській мові поширене словосполучення, яке складається з двох
іменників — означаючого й означуваного: movie stars (cf. movie producers, movie directors, movie writers,
etc.); evening sky (cf. morning sky, night sky etc.); 2) відношення між означаючим й означуваним
компонентами мають різноманітний, надзвичайно широкий, "сигнальний" характер; 3) нові складні слова
цієї структури часто утворюються за законами мовної аналогії, за готовою мовною моделлю.
Таким чином, при вивченні інкорпорованих складних слів, на нашу думку, доцільні дві класифікації
цих одиниць. Перша охоплює компонентні моделі інкорпорованих складних слів, які належать до різних
частин мови. Друга розрізняє три класи інкорпорованих складних слів у міру закріплення їх у лексичній
системі мови: оказіональні, потенціальні та узуальні складні слова.
Першу класифікацію здійснюватимемо виходячи з таких ознак: а) належності інкорпорованих
складних слів до певної частини мови; б) належності до певних частин мови їх компонентів;
в) збереження або незбереження ними співвіднесеності з певною частиною мови словосполученняпрототипу. За останньою ознакою узуальні складні слова, які виникли в результаті інтеграції
словосполучення, діляться на безпосередньо інкорпоровані та конверсивно-інкорпоровані. Перші
зберігають співвіднесеність з певною частиною мови словосполучення-прототипу, напр.: black board
(субстантивне словосполучення) > blackboard (n.); free for all (ад'єктивне словосполучення) > free-for-all
(adj.); down town (адвербіальне словосполучення) > downtown (adv.) і т.п. Другі не зберігають такої
співвіднесеності через конверсію: fly away (дієслівне словосполучення) > flyaway (adj.); herring bone
(субстантивне словосполучення) > herring-bone (adj.); after noon (адвербіальне словосполучення) >
afternoon (n.); also ran (дієслівне словосполучення) > also-ran (п.) та ін.
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Аналіз двокомпонентних інкорпорованих складних слів сучасної англійської мови [5] дозволяє
класифікувати їх за такими можливими моделями:
Poss .C .

1. Іменники а) безпосередньо інкорпоровані: N adjunct + N (gas-mask), N
+ N (bull's-eye), Adj. +
N (greenback), PI + N (mocking-bird), P II + N (covered-way), Card. Numeral + N (ninepins), Ord. Numeral +
N (first-aid), Pr. adj. + N (allspice); б) конверсивно-інкорпоровані: V + Pr. adj. (know-all), V + N
(breakwater), V + Postpositive (teach-in), V + P II (has-been), V + Particle (have-not), Gerund + Postpositive
(dressing-down), Adv. + Adj. (evergreen). Adv. + V (also-ran), P II + Postpositive (dugout), V + Adv.
(castaway), Pr. adj. + Adj. (no-good), Preposition + N (afternoon). Preposition + Pr. adj. (overall).
2. Прикметники а) безпосередньо інкорпоровані: Adv. + Adj. (evergreen), Pr. adj. + Adj. (no-good);
Poss .C .

б) конверсивно-інкорпоровані: N adjunct + N (fishtail), N
+ N (bird's-eye), Adj. + N (commonplace), V
+ N (ban-the-bomb), Pr. adj. + N (all-night), Ord. Numeral + N (first-hand), Card. Numeral + N (one-horse),
Preposition + N (under-the-counter), P II + Postpositive (broken-down), Pr. adj. + P II (all-fired), V +
Postpositive (plug-in), V + Adv. (go-ahead), V + V (would-be).
3. Дієслова а) безпосередньо інкорпоровані (не виявлені); б) конверсивно-інкорпоровані: N adjunct +
N" (buttonhole). Adj. + N (black-list).
4. Прислівники а) безпосередньо інкорпоровані: Preposition + N (aboveboard); б) конверсивноінкорпоровані: Adj. + N (broadside), Pr. adj. + N (everyway), Pr. adj. + P IІ (all-fired), Pr. adj. + Postpositive
(all-out), Ord. Numeral + N (second-hand).
5. Займенники а) безпосередньо інкорпоровані: Pr. adj. + Pr. N (anyone); б) конверсивноінкорпоровані: Pr. adj. + N (something).
Результати класифікації аналізованих слів (див. табл. 1) засвідчують характерні риси інтеграції
словосполучення в складне слово.
Таблиця 1
В сучасній англійській мові широко представлені
Кількість моделей
Частини
також
інкорпоровані складні слова, які мають три і
безпосередньо
конверсивномови
компонентів:
іменники
(half-and-half,
інкорпорованих інкорпорованих більше
dryasdust, jack-in-offiсе, stick-in-the-mud, follow-my13
8
іменник
leader,
free-and-easy,
hide-and-seek
та
ін.),
13
2
прикметник
прикметники (rough-and-ready, devil-may-care, penny2
–
дієслово
in-the-slot, hole-and-corner, good-for-nothing, hand-me5
1
прислівник
down та ін.), прислівники (half-and-half, house-to1
1
займенник
house та ін.).
Процес
інтеграції
словосполучень
в
34
12
Всього
інкорпоровані складні слова проходить дуже
інтенсивно. Так, серед 12 тис. неологізмів [6] нами виявлено 1600 інкорпорованих складних слів, що
становить 13,3 % загальної кількості вокабул. Усього відзначено 42 моделі, з них найчастотнішими є 12,
на всі інші припадає менше ніж по 10 одиниць (див. табл. 2).
Таблиця 2
Кількість слів
Загальна
Модель
%
безпосередньо
конверсивнокількість
інкорпорованих інкорпорованих
1. N adjunct + N
958
92
1050
65,5
2. V + Postpositive
—
197
197
12,2
3. Adj + N
84
46
130
3,0
4. Preposition + N
2
44
46
2,8
5. N + Preposition + N
4
18
22
1,3
6. Card. Numeral + N
5
15
20
1,2
7. P II + Postpositive
16
1
17
1,1
8. N + Adv.
2
12
14
0,8
9. V + Adv.
—
11
11
0,7
10. Pronom+N
4
6
10
0,6
11. N + Conjunction + N
1
9
10
0,6
12. Ord. Numeral + N
3
7
10
0,6
13. Решта моделей (30 моделей)
3
60
63
4,6
Всього:
1082
518
1600
100%
Як свідчать дані таблиці, незважаючи на переважання (тобто більшу різноманітність) конверсивноінкорпорованих моделей (див. табл. 1), кількість слів, утворених шляхом безпосередньої інкорпорації, у
два рази більша, головним чином за рахунок складних іменників моделі N adjunct + N. Серед
конверсивно-інкорпорованих моделей помітно виділяється V + Postpositive, за якою останнім часом
інтенсивно утворюються складні іменники і прикметники типу teach-in, kneel-in, spin-off.
4
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У другій пропонованій класифікації інкорпоровані слова діляться на оказіональні1 та узуальні. На
нашу думку, ряд оказіоналізмів утворюється за малопродуктивними і непродуктивними моделями, але це
оказіоналізми, які через свою незрозумілість ніколи не перейдуть із мовлення в мову, не стануть
узуальними словами: "I'm sitting here now, baldingfatmiddleagedyearslater, listening to a talk show on the
second brand-new radio of my life while shadows of the same storm shake the house" (R. Brautigan).
Разом з тим переважна більшість оказіоналізмів утворюється саме за продуктивними мовними
моделями, їх поява відбиває якийсь інтенсивний словотвірний процес, наприклад, інтеграцію
словосполучення в складне слово. "Спостереження показують, – зазначає
Л.А. Капанадзе, – що
розмовне мовлення, коли йдеться про найменування, постійно намагається "виштовхнути" з цього
потоку мовлення сполуки слів і замінити їх одним словом. Для цього в системі РМ (розмовного
мовлення. — Д.К.) існують певні правила семантичної конденсації, певні схеми, які інтегрують
словосполучення в слово" [7].
На думку М.С. Ретунської, оказіональні слова можна розділити на дві групи залежно від мети мовця
(або того, хто пише) [8]. Перша група містить оказіоналізми, які створюються носіями мови для
заповнення прогалин в ідіолексиконі мовця (інколи уявних), напр.: "...he was a fierce little old man, who
scoffed terribly at softness in any one, and who regarded himself as especial mastiff-in-waiting to protect the two
young artists in the studio above (Cf.: maid-in-waiting)" (O. Henry). До другої групи входять оказіоналізми,
які функціонують у мовленні як експресивні еквіваленти загальноприйнятих слів і словосполучень,
напр.: "...І drew out, scene by scene, the scheme of a twaddling cup-and-saucer comedy vaguely suggested by
Augier's Ceinture Doree (= "of everyday life")" (B. Shaw).
Погоджуючись із виділенням цих двох груп оказіональних слів, ми у своїй класифікації розрізняємо
ще три групи. Це оказіональні слова, які створюються шляхом інтеграції словосполучення з метою
економії (прагнення до цілісності номінації), напр.: "The reorganization .. involves a move away from the
traditional group-paced, one-teacher-to-thirty-students approach to a more flexible and more individualized
system" (Chambers’s Encyclopedia); ситуативні слова, які інтегрують у репліках словосполучення з мови
співбесідника, напр.: "My dear", began the Cave-Маn. "Don't you my-dear me!" "she answered" (S. Leacock);
оказіонально-конверсивні складні слова, напр.: "Tom butter-milked a minute ... (butter milk → buttermilk
(n.) → butter milk (v.)." (S. Leacock).
Інколи оказіональні складні слова виникають на базі фразеологічних одиниць: "I promise you; I'll
Dutch-oyster the whole thing..." (J. Galsworthy), "This Common Market gobbledygook is aimed at concealing a
pig-in-the-poke proposal from which the British consumer is bound to emerge the loser" (".Morning Star").
Характерно, що у заголовку статті інтеграція фразеологізму ще більше посилюється (опущення
артикля перед кінцевим компонентом): "Pig-in-poke Market package spells price rises".
Потенціальні слова, як і оказіональні, утворюються за певними продуктивними мовними моделями,
не входять в узус і не реєструються лексикографічно. Від оказіональних слів вони відрізняються лише
тим, що в них цілком відсутня експресивність і не відбивається творча індивідуальність автора.
Використання потенціальних складних слів "нагадує вживання складених числівників, які створюються
для даного випадку і потім відкидаються без фіксації у словнику і не запам'ятовуються як одиниці
номінації" [9]: "They were having a three-and-six tea at an hotel restaurant" (J. Lindsay), "We tooled down the
street where the little one-time-white houses were, and hit the square" (R. P. Warren).
Що ж до узуальних складних слів, то вони мають цілісну ідіоматичну номінацію, сприймаються як
нормативні всіма носіями мови і реєструються словниками: "I've got just enough time to give you a
runthrough" (Ch. Barnard, S. Stander), "...You'd be blackballed from the Travellers' Club" (V. Canning), "These
exchanges were a preamble to their little get-togethers..." (J. P. Don-leavy).
Відомі випадки, коли інтеграція словосполучення в складне слово відбулася в мові вже давно, а
інкорпоровані складні слова зазнають дальшого фонетичного, морфологічного або деетимологізаційного
спрощення, що приводить до ще більшої ідіоматизації їх цілісної номінації. Це, наприклад, слова
cupboard (cup board → cupboard → [’kʌbəd]); blackguard → [’blæga:d]; forehead (fore head → forehead →
[’fɔrid]); housewife (house wife → [’hʌzif] "дамская рабочая шкатулка", "игольник"); daisy (dæges eage
(day's eye) → [’deizi]) та ін. [10].
Здебільшого інкорпоровані слова утворюються за аналогією до вже існуючих моделей. Велика
кількість таких слів є багатозначними, причому при тенденції до дальшого зростання розбіжності
значень можуть виникати омоніми.

1

Эр Ханпіра дає визначення оказіонального слова як "...невідомого мові слова, утвореного за мовною
малопродуктивною чи непродуктивною моделлю або за оказіонального (мовленнєвою) моделлю і створеного як з
метою звичайного повідомлення, звичайної номінації, так і з художньою метою. Оказіональним буде і слово,
утворене не з морфем, а із звуків (наприклад, безглузде еуы)" (Ханпира Эр. Окказкональные элементы в
современной речи. — В кн.: Стилистические исследования: На материале соврем. рус. яз. М., 1972, с. 249).
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Процес інтеграції словосполучення можна розглядати як один із типів редукції висловлення:
словосполучення перетворюється в інкорпороване складне слово, яке в свою чергу може стати
компонентом у складі нових словосполучень. Це сприяє тому, що акт комунікації стає гнучкішим,
економнішим і експресивнішим.
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АМЕРИКА І СВІТ ПІСЛЯ "11 ВЕРЕСНЯ" ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА
У статті аналізуються лексико-фразеологічні інновації англійської мови, які відображають наслідки
міжнародного тероризму останніх років і боротьби з тероризмом, розкриваються деякі нові
словотворчі моделі і засоби. Стаття написана на матеріалі теоретичних та періодичних видань
останніх років.
Говорячи про наслідки терористичних актів – в Америці у вересні 2001 року, а також тих, які
здійснюються сьогодні у різних частинах земної кулі, про наслідки війни з тероризмом, – і оцінюючи
вплив цих трагічних подій на життя американців і мешканців всієї нашої планети, було б важко (і навіть
недоречно) виділити якісь позитивні аспекти такого впливу, якщо не зважити на деякі уроки, зроблені на
основі трагічних подій.
Принаймні політичні діячі, аналітики і соціологи єдині в тому, що події 2001 року об’єднали
американську націю. "Захист батьківщини" (homeland defense) стає справою життя для мільйонів простих
американців, які виступають під лозунгом "Ми всі зараз є солдатами" [1: 36]. Набуває, наприклад, нового
змісту поняття "місцеве спостереження", яке виникло декілька десятиліть тому разом з відповідним
словосполученням (neighborhood watch) для позначення добровільних об’єднань громадян певного
району, селища на допомогу поліції з охорони громадського порядку (своєрідні "народні дружини").
В умовах "післявересневих реалій" члени таких об’єднань перетворюються на "воїнів внутрішнього
фронту" (home-front warriors), охороняють об’єкти, які можуть стати мішенню для терористичних
нападів, тренуються в готовності діяти в умовах надзвичайних обставин (disaster preparedness). Навіть
серед комп’ютерних "хакерів" виникла категорія, яку називають "хакерами-патріотами" (patriot hackers).
Із "патріотичних покликань" вони "зламують" комп’ютерні системи тих осіб чи організацій, які, на їх
думку, мають відношення до тероризму і ставляться до США вороже.
У США почали розрізняти досить об’ємну категорію соціально активних одружених жінок, які
вважають, що безпека країни є найбільш важливою національною проблемою (звідси і їх назва – "security
mom"), і які тому підтримують всі урядові заходи у боротьбі з тероризмом, навіть такі дії, що порушують
права громадян. Відзначимо, що новоутворення "security mom" є одним з останніх неолоґізмів, які були
створені за аналогією з складеним словом "soccer mom". Останнє виникло наприкінці двадцятого
століття у зв’язку зі зростаючою активністю жінок як виборців і виокремленням цієї групи політологами
як такої, що найбільш впливає на хід виборчих кампаній. Композит "soccer mom" означає одружену
представницю середніх класів, яка не працює і займається вихованням дітей (вона відвідує всі футбольні
матчі, в яких беруть участь її діти, чим і вмотивована дефініція такої жінки). Надалі слово "soccer mom"
слугувало зразком для цілої серії неолоґізмів, які означають категорії одружених жінок залежно від
стилю життя, професії, інтересів, наприклад, chef mom, computer mom, cutting-edge mom, welfare mom.
Вважається, що головним негативним результатом подій 11 вересня 2001 року було прийняття
законів і заходів, які обмежують конституційні права американців. Громадські діячі впевнені, наприклад,
що в історію XXI століття увійде не тільки дата "11 вересня 2001 року", але і "26 жовтня 2001 року",
коли президент Буш підписав закон, відомий широкому загалу як "Американський патріотичний Акт".
Відзначимо, що поняття "тероризм" у ньому визначається настільки широко, що американський
громадянин, який пожертвував гроші закордонній організації, може бути звинувачений у наданні
допомоги терористам, а відвідування веб-сайту іноземною мовою може слугувати підставою для арешту
[2: 18].
Поставлене американським урядом завдання "нульового терпіння" (zero tolerance) стосовно
терористичної діяльності, тобто непримиренної боротьби з її проявами, створює, зокрема гостру
проблему: як збирати всю інформацію, необхідну для протистояння тероризму, без перетворення
Америки на "шпигунську державу" (intelligence state) [3: 135]. Засоби масової інформації нерідко пишуть
про порушення прав осіб, затриманих за підозрою в тероризмі (такі особи позначаються евфемістичною
фразою "special interest detainee"). Оскільки, згідно з американськими законами, засоби фізичного впливу
на заарештованого заборонені, то американська Феміда останнім часом стала практикувати таємне
відправлення підозрюваних "арабських терористів" у Єгипет і деякі інші країни, де засоби фізичного і
психологічного впливу на заарештованих вважаються за норму в роботі правоохоронних органів.
Подібна практика отримала назву "тортури за дорученням" (torture-by-proxy), хоча існує й офіційне,
досить пом’якшене, її визначення – (extraordinary) rendition.
Дані свідчать, що з початком "ери 12 вересня" (The September 12 Era) змінюється стиль життя
мільйонів американців. Для багатьох ці зміни розпочалися зі зміни місця роботи, пошуком такої
діяльності, яка б приносила моральне задоволення. Дослідники звертають увагу, зокрема, на підвищення
© Зацний Ю.А.,2005
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цікавості молоді до вчительської професії, до волонтерської роботи по лінії Корпусу Миру. Створюється
спеціальне словосполучення для позначення людини, що змінює сферу своєї діяльності внаслідок стресу,
занепокоєння, викликаних нападами терористів – "post-traumatic job-switcher".
Статистичні підрахунки вказують на те, що за останні декілька років більшає кількість американців,
які переїздять з великих міст у менші, віддаючи перевагу проведенню якомога більше часу вдома, у своїй
"печері", тому такий "печерний спосіб життя" набув позначення неолоґізмом caving. Серед чинників, що
впливають на перехід багатьох американців до такого способу життя, є фактор, який отримав назву post9/11 cocooning factor. Слід зауважити, що слово cocooning було створене наприкінці 70-х років ХХ
століття футурологом Ф. Попкорном для позначення тенденції усамітнення або замкнення у сімейному
колі з метою уникнення "стресу повсякденного життя".
Вплив трагічних подій на фізичне та психічне здоров’я багатьох американців вилився у поширення
цілого ряду захворювань та патологічних змін, які поєднуються під спільною назвою "хвороба 11-го
вересня" (9/11 afflictions). В умовах "епідемії страху" розвинулася "масова істерія", позначувана останнім
часом переважно евфемістичним словосполученням – mass sociogenic illness. Вважається, що одним із
способів позбавлення "пост-травматичного стресу" є "гумор терору" (terror humor), який став
характерною рисою молодіжного мовлення, особливо відразу після вересневих подій. Так, наприклад,
вираз September 10 означає у молодіжному жарґоні щось неважливе, несуттєве; словосполучення Twin
Towers означає різновид героїну, неприбрана, брудна кімната також порівнюється з вежами-хмарочосами
після актів тероризму та позначається за допомогою виразу ground zero; створюються "гіперболічні
неолоґізми" типу weapons-grade salsa.
Виникла економіка, яку ділова преса охрестила "економікою страху" (fear economy). До неї належать
численні військові компанії та фірми, що займаються наданням безпеки. Ці ділові підприємства почали
наживатися на "терофобії" (terrorphobia), що охопила значну частину населення США. У найближчі
роки, за даними журналу "Fortune", лише приватний сектор витратить декілька мільярдів доларів на
заходи "надання безпеки від тероризму" (to terror-proof) [4: 12-13]. З іншого боку, помітне зниження
активності споживачів у США під час іракської війни аналітики пояснюють так званим "ефектом Сі-ЕнЕн" (CNN effect), тим фактом, що під час війни чи іншої кризової ситуації споживачі приділяють значну
частину свого вільного часу теленовинам замість "шопінгу". Трагічні вересневі події та їх наслідки
впливають також на мистецтво. У Великобританії, наприклад, було поставлено "терористичну оперу"
(terrorist opera), в основу лібрето якої було покладено долю молодої мусульманської жінки, котра
навчалася в Англії і була залучена до терористичної організації.
Негативні зміни у свідомості американців найбільш очевидно проявляються у більш підозрілому
ставленні до іміґрантів та до своїх співвітчизників арабського походження. Напад терористів у 2001 році,
на думку аналітиків, послугував для американських політичних та громадських діячів поштовхом для
поширення "анти-ісламської кампанії" [5: 72]. Ціла низка інновацій відображає вороже ставлення до
людей "арабської й мусульманської зовнішності". Його стали називати "новим антисемітизмом",
"ефектом 11-го вересня" (September 11 effect).
Словосполучення racial profiling виникло в американському варіанті англійської мови для позначення
практики зупинки дорожньою поліцією автомобілів з темношкірими водіями чи пасажирами, оскільки у
свідомості американців, особливо захисників правопорядку, затвердився стереотип негрів як
найтиповіших правопорушників. Як наслідок – значення цього словосполучення розширюється та
починає означати упереджене стереотипне ставлення до представників певних расових, етнічних,
реліґійних груп як до злочинців, причому після 11 вересня 2001 року об’єктами такого ставлення стають
мусульмани взагалі та араби зокрема .
Оскільки араби та мусульмани стали досить часто вважатися personae non grata як пасажири
повітряного транспорту, то в останні роки почали оперувати поняттями "подорож літаком "в
коричневому вигляді" (flying while brown), "подорож літаком "у мусульманському вигляді" (flying while
Muslim), які відображають політику нинішнього "расового профілювання". Словосполучення racial
profiling може конкретизуватися і в "більш сучасній формі" – ethnic profiling [6: 145]. Слід відзначити, що
словосполучення racial profiling стало зразком для цілого ряду інших інновацій. Були створені,
наприклад, неолоґізми facial profiling – "сканування відеовідбитків обличчя для ідентифікації
підозрюваних у скоєнні злочинів", linguistic profiling – "аналіз особливостей мовлення людини для
визначення його етнічної, соціальної приналежності".
Не лише Америку, але й Європу охопила хвиля "ісламофобії", різко зростає кількість нападів на
мусульман, з чим пов’язано розповсюдження іменника Islamophobia та прийменника Islamophobic для
характеристики підозрілого, ворожого ставлення до мусульман у європейських країнах. Соціологічні
опитування, проведені у 2002 році у США і девяти мусульманських країнах, свідчать про глибоку
взаємну ворожнечу між Америкою та мусульманським світом. З одного боку, лише четверта частина
американців дає позитивну оцінку мусульманським країнам, а з іншого – дві третини жителів ісламських
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країн неґативно оцінюють США, причому більшість з них вважають Америку "аморальною та
безбожною" [7: 4].
Ісламські ідеологи, піддаючи нищівній критиці "європейсько-американську" цивілізацію,
використовують таку логіку: на Заході стверджують, що їх цивілізація "тримається" на свободі. Однак
"свобода" означає все більше зняття обмежень, у тому числі необхідних для існування самої цивілізації,
з чого виходить, що Західна цивілізація прийде до власного знищення [8: 8].
Водночас збільшення напливу мусульманського населення у країни Заходу призвело не просто до
формування у цих країнах спільнот, але й до їх небажання "розчинятися у західній культурі", прагнення
зберегти свою етнічну самобутність. Це, як не дивно, є особливо характерним для молодого покоління
мусульман, які повинні були швидше та легше асимілюватися на Заході. Тому виникає спеціальне
визначення такого покоління – Generation M (де абревіатура М означає "Muslim") за аналогією з такими
номінаціями теперішнього покоління, як Generation X, Generation Y [9: 26].
Представники правоохоронних органів наголошують, що політика "расового профілювання", тобто
стереотипно-підозрілого ставлення до людини певної раси чи культурно-етнічної групи, виявилася
взагалі неефективною, коли мова йде про викриття злочинців. Використання цієї "методики" не сприяло,
наприклад, затриманню бодай би одного терориста. Саме тому замість "расового профілювання"
пропонуються інші види "профілювання". Так, під "розумним профілюванням" (smart profiling), яке
називається ще "антипрофілюванням" або "оберненим профілюванням", розуміють виведення з числа
потенційних підозрюваних певних людей, які не можуть бути злочинцями, незалежно від їх расовоетнічної приналежності. Висока частотність функціонування виразу racial profiling призводить до його
еліптичного скорочення до лексеми profiling, а дієслово to profile набуло тим самим додаткового
вузького значення "виділяти представників певної раси чи етнічної, реліґійної групи та ставитися до них
упереджено, з підозрою".
Напередодні війни з Іраком і протягом цієї війни уся Америка розділилася, фактично, на два табори:
прихильників війни (pro-troops, support-our-troops Americans) і виступаючих проти війни за мир
(antitroops Americans, Americans for peace). Створюються патріотичні громадські організації, серед яких
виділяється, наприклад, досить багаточисельна добровільна "Організація американців за перемогу над
тероризмом" (Americans for Victory over Terrorizm – AVOT). Слово belligarati (belligerent + literati) було
створене для позначення авторів художніх творів, які пишуть "аґресивним стилем", проте після
вересневої трагедії воно використовується для позначення відомих представників інтеліґенції, які
проводять пропаганду імперіалізму, війни, виступають за використання воєнної сили проти країн, які
підтримують терористів.
Водночас зазначимо, що лексема belligerati створена за прикладом слова glitterati (glitter + literati) і
підтверджує думку лінгвістів про те, що в англійській мові функціонує новий афікс -erati "люди, відомі в
певній сфері". Цей афікс спочатку використовувався лише в американському варіанті англійської мови, а
сьогодні розповсюдився і в інші національні варіанти. У минулі десятиліття утворення з цим елементом
включали такі одиниці, як culturati, cyberati, digerati, glamorati, journarati, smackerati, soccerati. Цей афікс
виступає прикладом того, що телескопія є джерелом зародження нових словотворчих елементів.
Розглядаючи новоутворення, які співвідносяться зі ставленням американського суспільства до війни,
відзначимо й неолоґізм überhawk, який виник для позначення "суперяструба", людини з
ультрамілітаристськими поглядами (його синонімом є також інновація hyperhawk). У цьому випадку
йдеться про ще один словотворчий елемент – префікс über-, запозичений з німецької мови, що виступає
успішним конкурентом до префікса super-. Серед розповсюджених неолоґізмів останнього часу з цим
префіксом можна навести приклади таких слів, як überachieving, überathlete, übercollection, übercomputer,
übermom, überproducer, überterrorist.
Усунення режиму Саддама Хусейна означало, що іракська проблема знаходилася лише на початку її
розв’язання. Після офіційно оголошеного закінчення війни англо-американські війська в Іраку
зіштовхнулися з масовим рухом проти окупації цієї країни, з так званим "антиокупаціонізмом" (antioccupationism). До весни 2004 року "антиоккупаціонізм" переріс у справжні народні повстання проти
"сил коаліції", у результаті яких загинуло більше людей з обох сторін, ніж під час сорокаденної війни.
Актуальною проблемою тому є передача влади окупаційними силами місцевому населенню і
будівництво "постсаддамівського Іраку". Серед лінгвістів певний час велася дискусія з приводу варіантів
словесного визначення цього процесу. Відомий американський філолог, журналіст У. Сефайр,
наприклад, розглядав як потенційні номінації такі одиниці, як Iraqui-ization, Iraquization, Iraquianization,
Iraquimentation, Iraquification [10; 11]. Спостереження показують, що саме останній варіант можливих
номінативних засобів – слово Iraquification – стало найбільш уживаним для визначення відзначеного
процесу. Передача правління від окупаційних сил місцевим громадянським формуванням
супроводжується процесом "очистки" державних і громадянських установ від прихильників Саддама
Хусейна, функціонерів та активних членів правлячої у ті часи партії "Баас". Цей процес одержав назву
"де-Баасифікації" (de-Ba’athification).
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Гостро стоїть питання про залучення світового співтовариства до процесу будівництва нового Іраку, з
чим пов’язане функціонування нового дієслова multinationalise. Ще під час військових дій весною 2003
року прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер говорив про початок нової війни – війни за повоєнний
Ірак. Так звані "багатосторонники" (multilateralists), очолювані Францією та Німеччиною, вимагають,
щоб ООН відіграла головну роль у перебудові Іраку. Вони вважають, що так можна "леґітимізувати
незаконну війну США" [12: 42].
У 60-ті роки ХХ ст. "обумовленістю" необхідності американського військового втручання у В’єтнамі
послужила "теорія доміно". Згідно з цією теорією, захоплення комуністам влади в одній країні, зокрема в
одній із країн Південно-Східної Азії, призведе до того, що й інші країни реґіону впадуть, як кісточки
доміно, жертвами комуністичних переворотів. Перед війною з Іраком посилено пропагувалася "теорія
демократичного доміно" (democratic domino theory), яка стверджує, що звільнення однієї країни від
авторитарного диктаторського режиму і встановлення демократії (малися на увазі, звичайно,
мусульманські країни) призведе й до демократичних змін в інших країнах регіону. Ця теорія, таким
чином, виправдовувала нинішні американські "антитерористичні" війни, які ставлять за мету "зміну
режиму" (regime change).
"Друга війна у Затоці", вважають аналітики, викликала так званий "Іракський ефект" (Iraq effect) –
цілком обґрунтовані побоювання інших країн, особливо азіатських, що США буде нав’язувати їм свою
"силову волю" та політику "зміни режиму". Крім того, можна говорити про "кризу сприйняття" Америки
з боку навіть більш-менш лояльних до неї мусульманських країн (perception gap). Якщо перед війною з
Іраком засоби масової інформації писали про те, що ця війна буде стимулювати пожвавлення
американської економіки та ввели поняття "дивіденд війни" (war dividend), то після закінчення воєнних
дій вони почали писати про вигоди для країн Близького Сходу, які будуть отримані у результаті заміни
диктаторських режимів демократичною формою правління, і оперували вже поняттям "дивіденд реформ"
(reform dividend). Слід зазначити, що поняття "дивіденд війни", "дивіденд реформ" та відповідні
словосполучення для їх відображення (war dividend, reform dividend) з’явилися за аналогією до поняття
"дивіденд миру" (peace dividend), яке виникло наприкінці 80-х років ХХ ст. у зв’язку з переходом від
політики "холодної війни", гонки озброєнь, що характеризували відносини між Західним та
комуністичним світом, до політики співробітництва.
Проблема тероризму на Близькому Сході багато у чому пов’язана, як відомо, з протистоянням
ізраїльтян та палестинців. Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває вже багато десятиріч, він почався
ще до народження самої країни Ізраїль. Обидві конфліктуючі сторони фактично застосовують
"асиметричну стратегію", під якою, як зазначалось вище, розуміється, передусім, використання тактики
тероризму. З черговою спробою урегулювання цього конфлікту пов’язане широке поширення весною
2003 року складного слова road map, саме яке й означає план вирішення ізраїльсько-палестинського
протистояння шляхом створення палестинської держави. Висока частотність функціонування цього
слова призвела до значного поширення контекстів його вживання, до набуття цим словом більш
широкого значення, а саме "план, програма".
Хоча ще зарано говорити про всі негативні наслідки "антитерористичних" воєн, прогнози політиків та
вчених є вкрай песимістичними, бо в них наголошено на непередбачуваності наслідків з урахуванням
такого широкого масштабу війни. Необхідно зазначити, що тільки зараз по-справжньому проявляються
"післяефекти" Першої війни у Затоці 1991 року, хоча вона є незіставною з нинішніми воєнними діями
(перша війна називалася "низькоінтенсивним конфліктом" – low intensity conflict). Так, застосування у
"першій війні" боєприпасів зі збідненим ураном (depleted uranium, DU) призвело в останні роки до
стрімкого підвищення захворювань на рак в Іраку, особливо у дітей, і вчені пишуть про "хіросимську
епідемію" – Hiroshima epidemic [13: 159].
Оскільки під час "першої війни", на відміну від теперішньої, бойові операції проводилися лише на
незначній території Іраку, під час якої застосовувався не тільки "збіднений уран" у протитанкових
боєприпасах, але й більш витончені засоби вбивства, то можна передбачити виникнення й інших
"епідемій". Так, останнім часом отримала розповсюдження абревіатура GWS (Gulf War Syndrome), яка
слугує для позначення цілої низки патологічних змін в організмі учасників Першої війни у Затоці. Така
патологія включає відчуття втоми, головні болі й болі у суглобах, порушення пам’яті, проблеми зі сном.
Вчені вважають, що незабаром подібні синдроми будуть ще більш масовими серед ветеранів іракської
війни 2003 року. Ще під час цієї війни у багатьох учасників проявилися фізичні й психологічні проблеми,
створені "бойовою стресовою ситуацією", тому в діючу армію направлялися спеціальні загони, які
включали психологів і соціальних працівників. Такі загони отримали офіційну назву combat stress teams.
Науковці стверджують, що "новий світовий порядок" (New World Order), який склався внаслідок
реалізації США "доктрини Буша" під гаслом боротьби з тероризмом, – це "однополярний світ" (unipolar
world), а провідні європейські країни виступають за "мультиполярний світ" (multipolar world), проти
американських "унілатералістів (unilateralists), що прагнуть наодинці правити долю світу. Вчені
підкреслюють, що сьогодні не йдеться про рівноправні партнерські відносини між Америкою і
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європейськими країнами, оскільки "розрив влади" (power gap) є настільки великим, що його можна
виразити дуже просто: у США є вся влада у вирішенні світових проблем, а у європейських країн її
немає.
Таким чином, наведені матеріали свідчать, що наслідки терористичних актів і терористичних воєн
останніх років знаходять помітне відображення у сучасній англійській мові, збагачуючи її, зокрема,
значним числом лексико-фразеологічних інновацій, сприяючи реалізації деяких нових тенденцій у
системі словотвору.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Annas G. Terrorism and Human Rights // In the Wake of Terror. Medicine and Morality in a Time of Crisis. –
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2003. – P. 33-49.
2. Paretsky S. The New Censorship // New Statesman. – 2003. – June 2. – P. 18-20.
3. Heymann P. Terrorism, Freedom and Security. Winning Without War. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press,
2003. – 265 p.
4. Davis M. Dead Cities. – New York: New Press, 2002. – 432 p.
5. Bennett W. Why We Fight. Moral Clarity and the War on Terrorism. – New York: Doubleday, 2002. – 170 p.
6. Morris D. Off with Their Heads. Traitors, Crooks and Obstructionists in American Politics, Media and Business. – New
York: Regan Books, 2003. – 343 p.
7. Regan T. Mutual emnity // The Christian Science Monitor. – 2002. – March 5. – P. 4.
8. Scruton R. The West and the Rest. Globalization and the Terrorist Threat. – Washington: ISI Books, 2002. – 187 p.
9. Power C., Dickey C. Generation M // Newsweek. – 2003. –Dec.1. – P. 26-28.
10. Safire W. Merchants of Dismay Exploiting Iraqui Unrest. – 2003. – The New York Times. – Sept. 7. – P. 6.
11. Safire W. The Etymon Code. // The New York Times Magazine. – 2003. – Sept. 28. – P. 26.
12. Blair T. Building a New Multilateral World // Business Week. – 2003. – Apr. 21. –P. 42.
13. Schechter D. Media Wars. News at a Time of Terror. – New York: Rowman and Littlefield, 2003. – 234 p.

Матеріал надійшов до редакції 16.03.2005 р.
Зацный Ю.А. Америка и мир после "11 сентября" и английский язык.
В статье анализируются лексико-фразеологические инновации английского языка, отражающие
последствия международного терроризма последних лет и борьбы с терроризмом, раскрываются
некоторые новые словообразовательные модели и средства. Статья написана на материале
теоретических и периодических изданий последних лет.
Zatsnyi Yu. A. Post 9/11 America and world.
The article analyzes the English vocabulary replenishment in the wake of 9/11 and war on terror military
campaigns. Some consideration is also given to the new trends in the English word-formation.
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МЕТАМОВА НАУКИ: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Статтю присвячено створенню словника загальнонаукової лексики англійської мови. Особливу увагу
приділено таким мовним одиницям: загальнонаукова лексика, логічні конектори, маркери ймовірності,
оцінки, енантіосемічні мовні одиниці, т. зв. удавані друзі перекладача тощо.
Нині усе очевиднішим стає той факт, що англійська мова набула статусу lingua franca – тобто мови
міжнародної комунікації. Про неабияку роль англійської мови (зокрема як засобу міжнародного
наукового спілкування, власне транснаціональної мови науки) свідчать такі факти: понад 90 % наукових
публікацій з інформаційних технологій та лінгвістики друкуються англійською мовою, з інших фахів –
70-85%. [1; 2]. Тому не дивно, що нині висловлюється думка про те, що сучасний світ складається з тих,
хто володіє англійською мовою та тих, хто її не знає (English speaking "haves" and non-English-speaking
"have-nots") [3].
Відомо, що вивчення будь-якої мови в умовах відсутності мовного середовища є непростим
завданням. Але якщо вивчення основ загальнонародної іноземної мови, зокрема англійської, має дуже
давні традиції і не становить великої проблеми завдяки (серед інших чинників) наявності значної
кількості підручників, методичних матеріалів, а також різноманітних словників, то вивчення фахової
англійської мови, або мов для спеціальних цілей (ESP – English for Specific Purposes: EAP – English for
Academic Purposes, EST – English for Science and Technology), усе ще є незадовільним. Відомо, яких
труднощів зазнають ті особи, котрі повинні у досить стислий термін удосконалити своє володіння
фаховою англійською мовою, а саме: студенти вузів нефілологічних спеціальностей, здобувачі та
аспіранти, що готуються до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. Задля цього їм потрібні
сучасні підручники та словники. Зупинимося на останніх. Окрім суто термінологічних дво- чи
багатомовних словників термінів певної спеціальності, тим, хто вивчає фахову іноземну мову, потрібен
словник (власне словник-мінімум) загальнонаукової лексики, власне лексикон метамови науки, який
розробляється автором.
Такий лексикон складається із:
загальнонаукової лексики, що позначає основні наукові феномени (наприклад, методи,
цілі, завдання дослідження, а також академічна термінологія), так звані логічні конектори (мовні
одиниці, що позначають причини, наслідки, послідовність, порівняння тощо); маркери кількості,
вірогідності, заперечення, специфічні оцінні елементи та ін.;
енантіосемічних мовних одиниць;
фальшивих або удаваних друзів перекладача;
мовних одиниць з інших мов.
Спеціальні статистичні дослідження дозволили виявити низку найчастіше уживаних
загальнонаукових мовних одиниць [4]. До такої лексики (подається за частотою уживання) в англійській
мові науки належать:
approach, area, analyze, assess, assume, available, benefit, consist, context, create, data, define, derive, distribute,
environment, establish, estimate, evident, factor, formula, function, identify, indicate, individual, interpret, involve,
issue, major, method, occur, percent, period, principle, proceed, process, require, research, respond, role, section,
sector, significant, similar, source, specific, structure, theory, vary;
achieve, appropriate, aspect, assist, affect, category, chapter, complex, compute, conclude, conduct, consequent,
construct, consume, design, distinct, evaluate, feature, final, focus, impact, institute, invest, item, journal, maintain,
obtain, normal, participate, positive, potential, previous, primary, range, region, regulate, resource, relevant, restrict,
seek, select, strategy, text, tradition;
alternative, circumstance, comment, component, considerable, constant, constrain, contribute, coordinate, core,
criteria, correspond, deduce, demonstrate, document, dominate, emphasis, ensure, framework, illustrate, imply, initial,
interact, link, locate, minor, outcome, proportion, react, register, rely, remove, sequence, specify, sufficient, survey,
task, valid, volume.
При укладанні словника-мінімума слід звертається пильна увага на лексичні одиниці, значення яких
змінюється залежно від контексту, наприклад, такі:
to maintain
to suggest
1) стверджувати
1) пропонувати
2) підтримувати, тримати
2) наводити на думку (про щось)
До загальнонаукової лексики належать і маркери послідовності наведення інформації, вчинки та
протиставлення, порівняння, пояснення, зокрема такі: first(ly); first of all; second(ly), third(ly); finall(y); the
last but not least; not to be left out; the former; the latter; the remainder; by way of introduction; etc.; and so
forth; next; additionally; in addition; moreover, furthermore; also, and also, further downstream; what is more;
© Ільченко О.М., 2005
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not only...but also; not just...but also; in a complementary vein; in turn; plus; as well; compare (with)/ cf.;
similarly; likewise; in this vein; in a related vein; by the same token; besides; not to mention; let alone; to say
nothing of; rather; or rather; or maybe; or better; to be more exact; more specifically; in other words; simply
stated/ said; simply put/ put simply; in simple terms; to clarify; for (the sake of) clarity; let us say; specifically;
in particular; particularly; especially; notably; that is (to say), namely; i.e., also known as (aka, a.k.a);
correspondingly; respectively; in short; in brief; in sum; briefly;(to put it) in a nutshell, summing (it all) up, in
summary, for one thing... for another...; for example/ say; basically/essentially; by way of exemplification; a
case in point; for instance, e.g., to illustrate; but; however; while (at the same time); (but) along the way, instead
(of), (yet) conversely, (in) some cases/ways)... (and) (in) other (cases/ways)...; alternatively, by way of contrast;
on the contrary, at the same time, rather (than), while /whereas / whilst, even if/though/although/albeit;
nevertheless, nonetheless, notwithstanding (the fact that)...; even so, all the same; thanks to, due to, owing to,
because of, since, because тощо.
Важливу роль відіграють і індикатори передачі вірогідності, маркери кількості, заперечення,
специфічні оцінні елементи. Так, сама кількість згаданих мовних одиниць в англійські мові перевищує
кількість відповідних еквівалентів у слов’янських мовах, зокрема в українській: many/much, a lot of; very
many; a great number; a great deal; a large amount; a host of; numerous; in many cases, most; more/less than;
for the most part; by and large; much more; little/a little, few/a few, small, some (of); several; a number of;
some; certain; not all; mean; average; approximately; primarily; essentially; (to vary over) a wide/an immense
range (of); a bunch of; sundry; vestiges; an increasing number; practically/virtually/almost/ nearly
[+quantifier]; something like [+quantifier]; say [+quantifier]; about [+quantifier]; around/ about
[+quantifier]; plus/minus [+quantifier]; more/less like [+quantifier]; somewhere in the [+quantifier] range;
(anywhere) between [+quantifier]; plus or minus [+quantifier]; at least [+quantifier];
[quantifier]+or+[quantifier]; more/less than [+quantifier]; up to [+quantifier]; [quantifier]+or so//or
more/less; the order of [+quantifier(s)]; and so forth; prevail(ing); in round terms and round figures; to some
extent тощо на позначення приблизної кількості або sure(ly)/certain(ly) / truly/ unquestionably/
definitely/indeed/of course/ undoubtedly/without a doubt/ beyond doubt/doubtless//) highly probable (that)/ in all
probability / strong/ (high,definite) probability / every indication very likely / most likely/ strong likelihood) / in
all likelihood (probability)/definite (serious)possibility (that)/ /probably/ perhaps/ possibly/ maybe/ likely на
позначення імовірності.
До уваги беруться і випадки подвійного заперечення епістемічного характеру, які часто помилково
вважють індикаторами емфази. Так, мовні одиниці типу it is not impossible/improbable є дискурсивними
еквівалентами засобів вираження епістемічної модальності, зокрема модального дієслова might, за
допомогою якого передається приблизно 5-10 % імовірності. Особлива увага приділяється і своєрідним
усталеним "ланцюжкам" із мовних засобів передачі епістемічної модальності – геджованим структурам
типу It seems likely, які викликають особливі складності у російсько- та україномовних осіб, котрі
опановують англійську мову.
Низка оцінних елементів англо-американської наукової прози також є доволі специфічною. Так, часто
вживані мовні одиниці challenge/challenging ("складний, але цікавий/перспективний часто вживаються
замість difficulty/difficult та імплікують "it's hard but interesting", "it’s difficult, but not impossible").
Специфіку оцінки за допомогою мовної одиниці challenge можна пояснити, передусім, особливостями
менталітету носіїв англійської мови (зокрема північноамериканської нації): "We do not have problems, we
have challenges". Типова для англомовного наукового дискурсу оцінна номінація (It is) interesting
вживається для вуалювання частково негативної оцінки (important but somewhat unexpected or
strange("дещо цікавий"), і лише у поєднанні з модифікаторами кількості або якості (типу more interesting;
the most interesting; very interesting; of great interest) ця мовна одиниця передає певний ступінь позитивної
оцінки. Крім цього, в окремому випадку безособового вживання Interestingly в ініціальній позиції
(парентетичних зворотах) ця мовна одиниця має емоційно-експресивне забарвлення, привертає увагу
адресата та, власне, передає позитивну оцінку.
Енантіосемічні мовні одиниці майже не висвітлені у виданих дотепер словниках – як закордонних,
так і вітчизняних. Не згадуються вони і в словнику, присвяченому мові науки, що вийшов друком зовсім
нещодавно [5]. Утім, згаданий шар лексики відіграє досить суттєву роль в англійській мові науки.
Стосовно цієї лексики знову і знову переконуєшся у справедливості слів відомого болгарського
перекладача С. Флорина: "Слід визнати, що кількість інформації, необхідної перекладачеві, є значно
більшою за обсягом і значно різноманітнішою, аніж та, що її можна отримати із більшості наявних
словників – тлумачних та двомовних" (переклад наш – О.І.) [6]. Одним із досить часто уживаних
енантіосемічних слів є apparently. Це слово зазвичай реєструється у словниках як мовна одиниця з двома
протилежними значеннями – obvious та tentative. В англо-американському науковому дискурсі apparently
одночасно позначає категоричність та некатегоричність авторського ставлення до висловленої думки, з
тяжінням до некатегоричності. За словами інформантів (носіїв англійської мови, вчених різних
фахів),"apparently is a distanсer and a marker of tentativeness". Схожу думку про семантику apparently
висловлює й відомий перекладач П. Палажченко: "Я вже давно дійшов висновку про те, що це слово
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існує у свідомості англійців та американців не у вигляді двох значень, які чітко розмежовуються, а злито,
недиференційовано, сказати б, у розмитому вигляді" [7: 37]. Наприклад:
Both those perceiving a pro and a con bias apparently were sensitive to these two cues for assessing bias (Written
Communication).
Дискурсивними еквівалентами apparently можна вважати it seems; it seems (quite) obvious; possibly тощо.
Таку енантіосемічну одиницю можна перекласти на українську мову так: "мабуть, саме ...", "певно.../певне..";
"як бачимо...", "є/можна вважати (досить) очевидним", "здається, що..."; "як видно...".
Мовні одиниці actual/actually, які традиційно відносять до інтенсифікаторів можна вважати
енантіосемічними (такими, що поєднують елементи категоричності та некатегоричності). Варіанти перекладу
згаданих одиниць: "власне", "зазвичай".
IMPLICATION:
The timing offset actually causes the CM to
There may or may not be other causes of CM early transmission
transmit earlier (Communications Magazine).
(некатегоричність)
but definite early transmission is provided by the timing offset
(категоричність).
Енантіосемічними є й слова eventually/eventual, які в англо-американському науковому дискурсі
поєднують значення "остаточний/зрештою" (тобто передають досить категоричне прогнозування) та
"можливий/можливо" (некатегоричне прогнозування):
finally / final VS. possibly / possible
В окремих випадках eventually може бути еквівалентом лише finally – в контексті позначення певного
відрізку часу, а отже, в англо-американському науковому дискурсі чітко вирізняються два значення
eventually/eventual, лише одне з яких є енантіосемічним, порівняймо:
Moreover, West Indian speech did not stay within the Caribbean islands, but moved well outside, with large
communities eventually found in Canada, the USA and Britain (D.Crystal);
тобто у контексті, що позначає зміни, які відбувалися протягом певного часу, eventually є синонімом
finally. Водночас в інших контекстах (які зазвичай стосуються певних гіпотетичних передбачень,
передання ймовірності тощо) мовна одиниця eventually є справді енантіосемічною та поєднує значення
possibly та finally:
The problem with history mechanism is that it can grow without bounds, eventually exceeding the size of the
original database (Internet Security).
Як варіант перекладу такої енантіосемічної мовної одиниці на українську мову можна запропонувати
такий: "зрештою, можливо...".
Ще однією важливою енантіосемічною одиницею англо-американського наукового дискурсу є
дієслово to argue, яке у сучасних словниках має до п'яти різних дефініцій. Однак в англо-американському
науковому дискурсі це дієслово, передусім, поєднує такі значення:
to insist, be sure (of) VS. to indicate, to point out
тобто спостерігається "протистояння" категоричної ("наполягати") та некатегоричної ("зазначати")
номінацій:
My article argued that the language teaching should adopt the successful L2 user rather than the native
speaker (NS) as a model for the L2 learner (Tesol Quarterly).
Цю енантіосемічну одиницю можна перекласти на українську мову як (ми)маємо (усі) підстави
вважати, що..., ми вважаємо/ гадаємо, що..., можна вважати, що..., уважається, що тощо. У ряді
випадків інгерентна категоричність I argue зменшується завдяки вживанню цієї мовної одиниці разом з
pluralis auctoris (we argue), у безособових зворотах типу Arguably / It is (sometimes) argued / It can/could be
argued. Як зазначали інформанти, "arguably" is paraphrasable by "the facts speak for themselves here; I am
not interpreting this; it’s just out there in reality"; "in truth"; "it’s evident/obvious/open to view/ visible/ clear or
manifest to the understanding, appearing as actual to the eye or mind". Уваза звертається і на безособовий
парентетичний зворот Arguably :
Arguably, no European computer company had a lead position in any computer technology (IEEE Spectrum);
(варіанти перекладу: "висловлюється думка про те, що", "імовірно"; "очевидно").
Оцінною енантіосемічною одиницею англо-американського наукового дискурсу є plausible:
A rather more plausible scenario is that an alternative method of communication could emerge which would
eliminate the need for a global language. The chief candidate here is automatic translation ("machine translation"). If
progress in this domain continued to be as rapid as it has been in the past decade, there is a distinct possibility that,
within a generation or two, it will be routine for people to communicate with each other directly... This state of affairs
can already be seen, to a limited extent, on the Internet, where some firms are now offering a basic translation service
between certain language pairs. The need for post-editing is still considerable, however, as translation software is
currently very limited in its ability to handle idiomatic, stylistic, and several other linguistic features; the machines are
nowhere near replacing their human counterparts. Similarly, notwithstanding the remarkable progress in speech
recognition and synthesis which has taken place in recent years, the state of the art in real-time speech-to-speech
automatic translation is still primitive (D.Crystal);
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тобто у семантиці цього слова поєднуються такі значення:
seeming to be true or reasonable VS. more or less OK, but may be not true, reasonable or feasible
Варіант перекладу цієї мовної одиниці: "(прийнятний) за певних умов". Зауважимо, що в англоамериканській науковій прозі нерідко спостерігаються й своєрідні "ланцюжки" енантіосемічних мовних
одиниць на зразок:
They could plausibly argue that there was no way (Internet Security).
При укладанні словника загальнонаукової лексики не можна обминути численних випадків так
званих "фальшивих друзів перекладача" (див., наприклад, [8]). Наведемо декілька таких типових
помилок: academics (faculty (and staff) – college or university educators – викладачі вищого навчального
закладу academician – академік); assistant professor, associate professor –доцент; пор. docent – музейний
екскурсовод); "гуманітарний" у значенні "гуманітарні дисципліни" – humanities, на відміну від
"гуманітарний" у розумінні "гуманітарна допомога" – humanitarian (help), слово humanitarian має ще й
значення "гуманіст"); decade – не "декада", а десятиріччя, data – дані, а не "дата", annotation – короткий
коментар (у книгах), а не "анотація" (анотація/резюме – це abstract або summary), pedagogy – педагогіка,
pedagogic / pedagogical – педагогічний, methodology – методика, technique (синоніми: procedure/method) –
метод, а не "техніка", техніка – це technology; research –дослідження – це слово завжди уживається в
однині для позначення як одного, так і багатьох досліджень – пор. investigation(s); тощо.
І, нарешті, при лексикографуванні приділяється належна увага усталеним іншомовним елементам
мови науки – здебільшого запозиченням із латини (типу per se, i.e., cf., e.g. тощо) та французької (а також
інших, зокрема, німецької) мов, наприклад:
Several ad hoc solutions have been devised (D.Crystal);
For the past two years MPLS has been the "solution du jour" for a range of networking problems
(Communications Magazine).
Отже, створення сучасного словника-мінімума англійської загальнонаукової лексики з урахуванням
вищенаведеного відповідає нагальним потребам сьогодення. Такий словник є актуальним і з огляду на
необхідність удосконалення викладання англійської мови для спеціальних цілей та поліпшення якості
перекладів.
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В статье рассматривается вопрос создания словаря общенаучной лексики английского языка. Внимание
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Ilchenko O.M. Metalanguage of science in light of dictionary compiling.
The paper deals with present-day lexicography issues regarding the creation of a dictionary that deals with
Anglo-American metalanguage of science. Several pertinent aspects are emphasized. They include, but are not
limited to: the general academic vocabulary, logical connectors, false cognates, enantiosemy, probability,
evaluation and other markers.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НЕОЛОГІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
Стаття присвячена окресленню актуальним проблем неології на сучасному етапі розвитку
мовознавства.
Проблеми поповнення словникового складу сучасної англійської мови, лексикографічної розробки
неологізмів, перекладу новоутвореної лексики та встановлення її лексико-граматичного, семантичного та
стилістичного статусу входили до переліку ключових у науковій діяльності Д.І. Квеселевича [див., напр.,
1; 2; 3; 4; 5; 6]. Отже, його творчий доробок наразі може бути плідним для фахівців у галузі неології, для
тих, хто цікавиться розвитком словникового складу сучасної англійської мови у ракурсі динамічної
синхронії, кого турбують проблеми лінгвістичної ідентифікації лексичних новотворів. Відзначу також,
що зазначені проблеми й досі залишаються актуальними з-поміж інших важливих завдань, які стоять
перед сучасним мовознавством. Особливої перспективності сучасній неології додає можливість аналізу
новоутвореної лексики та фразеології з урахуванням основних надбань когнітивно-дискурсивної
парадигми у лінгвістиці [7; 8]. Остання дозволяє не тільки пояснити шляхи конвенціоналізації
новоутвореної лексики, а й виявити причини її виникнення та окреслити межі використання. На початку
ХХІ століття з’явилася низка цікавих досліджень, у яких розкриваються різні аспекти неології як нового
та перспективного напряму сучасних лінгвістичних досліджень, а саме: дериваційний [9; 10; 11],
стилістичний [12; 13; 14], прагматичний [8; 15], дискурсивний [16; 17; 18], когнітивний [19; 20; 21; 22],
лексико-граматичний [23], соціолінгвістичний [24; 25; 26], культурологічний [27; 28] і психолінгвістичний [29]. Перспективними є також дослідження авторських новотворів [30], оказіоналізмів [9;
15; 17; 26]; виокремлення семантичних [31; 32] і синтаксичних [22] новотворів. Плідне використання
результатів досліджень Д.І. Квеселевича та зацікавленість науковців у проблемах розвитку словникового
складу мови [33; 34; 35] доводить його прозорливість як мовознавця, який доклав багато засиль для
розвинення неології в Україні.
Метою статті є виявлення основних напрямів та перспектив розвитку сучасної неології. Погодимося
із твердженням [7: 5], що наразі неможливо вважати неологію самостійною лінгвістичною дисципліною,
а тим більше наукою, проте її розгляд як обов’язкового розділу лексикології вже давно назрів. Нова
лексика та фразеологія є необхідним об’єктом лінгвістичних досліджень з теоретичної точки зору та
цікавим і важливим матеріалом у процесі навчання студентів практичному оволодінню навичок
спілкування: уміння розуміти й інтерпретувати нюанси текстів різних функціональних стилів та
адекватного формулювання своїх інтенціонального змісту своїх висловлювань, певних комунікативних
стратегій і тактик.
Суто практичними для неології є такі аспекти: 1) встановлення шляхів появи нового слова;
2) виявлення причин його появи [36: 7-8]; 3) окреслення прагматичного контексту використання. Проте
зазначені завдання актуальні для певних лексичних і фразеологічних одиниць лише на окремому відрізку
часу, оскільки мовні зміни відбуваються постійно, а мова знаходиться в стані динаміки, оскільки процеси
змін у ній не згасають. Зараз це явище прийнято визначати як динамічний характер мовної системи в
синхронії [37: 6]. Залежність нових похідних одиниць від суб'єкта висловлення, від того змісту, якого він
прагне надати своїм словам, робить їхнє значення "відкритим", рухливим, таким що розвивається, але, в
свою чергу, створює можливість більш широкої інтерпретації слухачем переданого повідомлення.
Додаткова інформація може включати різноманітні нюанси лінгвістичної поведінки: вираження емоцій,
розподіл акцентів, надання висловленню особливої експресивності.
Поява нового слова, в цілому, є результатом боротьби двох тенденцій – розвитку мови та її
зберігання. Для більш адекватного відображення, відтворення й закріплення нових ідей і понять, мова
взагалі і лексика зокрема змушені перебудовуватися, поповнюватися новими компонентами. При цьому
поява нового слова не завжди викликається прямими потребами соціуму в новому значенні. Хоча
новотвори відіграють вагому роль у поповненні лексичної системи мови, незважаючи на їхнє
периферійне місце у цій системі. Вони здебільшого заповнюють існуючі лакуни у семантиці мови, що
створює передумови для їхнього входження до основного масиву лексичної системи мови.
Людина, яка створила нове слово, прагне до індивідуалізації й оригінальності. Потім слово проходить
декілька стадій соціалізації в суспільстві та закріплення в лексичній системі. Так чи інакше, але для
кожного нового поняття використовувалося б нове слово, то словник мови виявився б занадто об’ємним
та перевищував би можливості людської пам’яті. Отже, тенденція до економії мовних засобів разом із
аналітичною діяльністю людського мислення ведуть до того, що у кожному мовному колективі
використовуються відомі слова й усталені вирази на позначення нових реалій.
© Левицький А.Е., 2005
16

А.Е. Левицький. Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі сучасної англійської мови)

Аналізуючи акт породження нового слова, нагадаємо думку О.С. Кубрякової, що акт номінації
складається з двох операцій: 1) для того, щоб щось назвати, потрібно ідентифікувати референт, тобто
визначити його місце у когнітивній системі мовця та віднести до певної категорії; 2) далі йде операція
порівняння цього референта з іншими, йому подібними [38]. Спочатку проходить загальна категорізация,
а потім – субкатегорізация. У цьому смисл когнітивних процесів під час породження слова. Далі йде
пошук "тіла" для позначення нового поняття. Якщо існуючі лексичні одиниці з будь-яких причин не
задовольняють мовну спільноту, то на порядку денному постає питання утворення нового слова. У
процесі його конвенціоналізації беруть участь представники окремих соціопрофесійних та інших груп,
що впливає на прийняття/неприйняття неологізмів до складу лексичної системи мови. Слово
сприймається посередниками, що поширюють його серед мас. Це, як правило, лідери референтних груп,
а також працівники засобів масової інформації. Слово фіксується в живому спілкуванні, періодичній
пресі. Чергова стадія – прийняття слова широкими масами носіїв мови. Далі йде процес входження слова
в лексичну систему мови й одночасно – надбання навичок адекватного вжитку нового слова, тобто
надбання комунікативно-прагматичної компетенції носіями мови.
У цьому процесі велику роль відіграють прагматично релевантні характеристики членів соціуму, які
сприймають новотвір, такі, як вік, стать, освіта. Як правило, неологізм швидше сприймається
представниками молодого й середнього віку, які мають певний рівень освіти та беруть більшу участь у
соціальному спілкуванні, а також мають більший доступ до засобів масової інформації. Чим вищий
ступінь розвитку засобів масової комунікації, тим швидше йде процес конвенціоналізації інновації. Чим
культура, в якій відбувається поширення неологізму, більш сприятлива до цього, тим швидше йде його
соціалізація (напр., do-it-yourself, input, default, rent-a-car, head-on та ін., що зараз надійно посідають
місце серед ядерних компонентів англійського лексикону).
З іншого ж боку, питання про прийняття/неприйняття інновації вирішується залежно від
характеристик самого неологізму. До таких характеристик належать: а) наявність у інновації певних
переваг перед уже існуючими; б) простота для сприйняття. Ідеальним для швидкого прийняття в
суспільстві є той неологізм, у якому поєднується максимум інформації з максимумом простоти
структури. Чим простіша структура, тим більше має шансів неологізм на своє прийняття. Серед таких
одиниць важливе місце займають фрагментовані одиниці (термін Ю.А. Зацного [39: 9], розвинений
І.П. Гусаком [40: 1]). До таких одиниць належать неологізми (Beeb (BBC), brolly (umbrella), mobile
(mobile phone) тощо).
Кінцевою стадією в процесі конвенціоналізації неологізму є його входження в лексичну систему
мови. Слово вступає в синонімічні й антонімічні, гіперо-гіпонімічні та інші системні зв'язки. До цього
моменту воно повинне бути включене в тлумачний словник. Факт включення слова в основний корпус
тлумачного словника свідчить про його повну конвенціоналізацію (напр., cloud-cuckoo-land (n) – "If you
say that someone is living in cloud-cuckoo-land, you mean that they think there are no problems and that things
will happen exactly as they want them to, even when this is not the case; an informal word, used with
disapproval; C. O. (n)– is an abbreviation for "commanding officer"; a coachland (n) – "A coachland of people
is a group of people who travel somewhere together in a coach"; down-to-earth (adj) – "Down-to-earth people
are concerned with practical things, rather than with theories").
Навіть якщо окремі новотвори "мають ходіння" лише в окремих соціумах, вони можуть бути досить
легко декодовані представниками інших соціумів, знаходячись (через свою обмежену соціалізацію в
суспільстві) на периферії основного словникового складу мови. Так, поповнення ненормативної зони
словникового складу мови можна пояснити, якщо розглядати сленг як інструмент відсторонення: в
сленгу міститься високий відсоток слів, для яких особливу значущість відіграють індивідуальноособистісні аспекти розуміння й інтерпретації навколишнього світу. Відзначимо також, що сленгізми
створюються для виділення тих людей, що ними користуються, в особливу групу не тільки в
соціальному, але й у мовному плані. Мотивовані слова виникають, зокрема, в результаті своєрідної
словотворчості, мовної гри, контамінації зовнішньої форми слів, властивих переважно просторічному
словотвору (cool (good, awesome, serious), tunch = tea and lunch, ad = advertisement, out-of-the-box
(originally, creatively, unconventionally), SoHo/SOHO = small office, home office, TOHO = tiny office, home
office). Багато з у свій час новостворених одиниць уже закріпилися у лексичній сучасної англійської
мови. Це, наприклад, відбулося у випадку з to water, to cast і т. п.
Одним із важливих завдань неології на сучасному етапі її розвитку є термінологічне відокремлення
неологізмів від оказіоналізмів різних типів, які також виникають унаслідок динамічного словотвору.
Оказіональні слова ("But there was always a but, wasn’t there" (T. Clancy)), як правило, вводиться у
висловлення лише за наявності необхідних для його сприйняття умов як лінгвістичного, так і
екстралінгвістичного характеру. Їхня ж незвичайність цілком усвідомлюється як продуцентом
висловлення, так і його реципієнтом. Це зближує неологізми з оказіоналізмами. Якщо неологізми – це
нові слова, словосполучення (або їхні значення) фразеологізми, які виникли у певний проміжок часу,
сприймаються колективною мовною спільнотою та займають периферійне місце у лексичній системі
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мови. Оказіоналізмом же є нове слово або ж ідіома, що знаходяться на межі лексичної системи мови та
мови певних соціо- та ідіолектів. Розрізнення між цими поняттями тісно пов’язане із розпізнаванням
узуального та оказіонального. Отже, неологізм належать до узуального у мові, а оказіоналізм –
оказіонального. Оказіоналізми не мають широкого вжитку в актах комунікації, їхнє використання
обмежується лише деякими контекстами. Такі індивідуально "вироблені" слова втілюють певну
стилістичну мету та відзначаються домінуванням деякою прагматичної функції:
- Mr. Harrington…
- Don’t "Mr. Harrington" me, with your smarmy voice and bowing from the waist. You had the gall to
patronize me — tell me what’s wrong with my house /…/(P. Shaffer).
Ненормативність зазначених слів виявляється у нерегулярності їхнього використання, незвичністю та
новизною у процесі сприйняття, експресивністю та контекстуальною залежністю. Вони практично
позбавлені перспектив увійти у лексичну систему мови. Такі слова поділяються на ті, що створюються
для заповнення прогалин у ідіолекті мовця:"/It/ … would doubtless be hailed by a Chicago beef-princess as
"perhaps a little tacky" (за аналогією з beef-king) (F. S. Fitzgerald), та ті, що створюються у мовленні як
експресивні еквіваленти загальноприйнятих одиниць: He /…/ looked down at his narrow shoes polished with
bull’s-blood (= a red-brown shoe-shine") (J. Lindsay) [41: 5].
Д.І. Квеселевич, доповнюючи цей підхід, виділяв також оказіональні слова, що утворюються шляхом
інтеграції словосполучень з метою економії: The only time he looked lively and brisk and up-to-the-minute
was when Mr Golspie came in and asked him to do something /…/ (J. B. Priestley); ситуативні слова, що
інтегруються в мовленні, у репліках співбесідників: "My dear," began the Caveman. "Don’t you my-dear
me!" she answered (S. Leacock); оказіонально-конверсивні складні слова: "Go on, say I sandbagged you into
it, "said Mrs. Tremaine (J. Lindsay) [42: 202-207].
За дериваційними моделями оказіоналізми утворюються за зразком слів, які існують у лексичній
системі мови (напр., to mickey-mouse, zippergate, wind-down); утворюються за нетиповими словотворчими
моделями [43: 84-92] (див., напр., ye-ye, ha-ha).
Зараз такі утворення активно використовуються у мові преси, радіо, телебачення, в усному
спонтанному мовленні носіїв мови: acid house, aerobics, a-go-go, all-in-one, takeaway, in-house.
Серед оказіоналізмів окрему групу посідають так звані авторські оказіоналізми, що створюються
індивідом для найбільш повного, як правило, метафоричного або ж метонімічного відображення реальної
дійсності (напр., "The sergeant had shrugged with a you-know-how-it-is expression" (R. M. Stern); "/…/ he
allowed himself to stop the car on the top of the downs in order to think" (W. Collier)).
Наступною проблемою сучасної неології є виявлення лінгвістичних передумов, які забезпечують
виникнення новотворів. Чільне місце серед них посідають загальнолінгвістичні процеси економії та
аналогії. Ці процеси є потужними діючими явищами, що стимулюють зміни в системі мови. Відбувається
також взаємодія закону економії лінгвістичних зусиль і закону мовної економії, що пов’язуються з іншим
внутрішнім стимулом збагачення мови – тенденцією до регулярності відносин у системі мови. Ця
тенденція у формальному плані виражається в прагненні комунікантів до скорочення складних і
складених найменувань, форма яких вступає в протиріччя з цілісністю та єдністю їхньої номінативної
функції.
Водночас не слід забувати, що не всяка аналогія є конвенціональною і не всяке порушення норми
мови є креативним. Чинність закону аналогії не завжди проходить в обмежених рамках мовної системи,
що, безумовно, створює передумови для її поповнення. Так, окремі порушення в мовній системі дають
можливість простежити основні тенденції її розвитку.
Серед когнітивних передумов виникнення неологізму нами виділяються особливості, пов'язані з
отриманням, опрацюванням, збереженням і передачею інформації, а також ті, що відображають
індивідуалізований характер комунікативної діяльності людини. Такий підхід дозволяє розкрити
когнітивні чинники, що сприяють дії утворення неологізмів. При цьому ми виходимо з визнання ролі
людини як творця процесу комунікації і, зрештою, як головного суб'єктивного чинника, що визначає
основні тенденції змін у системі мови. Особливе значення серед когнітивних передумов появи
новотворів відіграють відображальна діяльність мислення людини, її спроможність до
категоризації/перекатегоризації, робота людської пам'яті, асоціативна основа образного відображення
світу й ігрові засади цього процесу. Крім того, перед індивідом у процесі комунікації стоїть важливе
завдання адекватної передачі власних понять, суджень і умовиводів, що дозволяє врахувати взаємодію
когнітивних і комунікативних чинників у процесі спілкування.
Роль семантичного компонента значення в переході від особистісного змісту до мовних значень з
усталеними і відпрацьованими мовними формами їхнього вираження полягає в тому, що із уведенням
мовцем у дію семантичного компонента відбувається "висвічування" основних семантично значущих
елементів ситуації.
У результаті такого "висвічування" відбувається іменування предметів, явищ, станів, процесів і т. п.
реальної дійсності, що являє собою не тільки процес позначення, але одночасно і процес пізнання та
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комунікації. Цілком очевидно, що від структури іменування залежить адекватність передачі інформації,
вираженої в мовній формі. У результаті такого процесу матеріальний світ адекватно відбивається в
людській свідомості.
Номінації, що входять у лексикон мови і функціонують у висловленні як складові лексикограматичної системи мови, кодифіковані. Крім того, вербальна форма репрезентації концептуальних
уявлень носія мови обумовлена не тільки системними характеристиками мовних явищ і
загальнокультурологічними особливостями їхнього прояву у висловленні, але й специфічними засобами
представлення мовної інформації, які властиві пам'яті, зокрема, змістом мовної/комунікативної
компетенції індивідуума, тобто структурами збереження вербалізованої інформації про світ мовця. Ці
структури містять концепти, асоційовані з мовними формами їхнього вираження в процесі комунікації.
У сучасній англійській мові через особливості її структури простежується значна залежність
семантики слова від його "вузького" контексту. Отже, англійське слово достатньо гнучке у
функціональному аспекті, тобто здатне змінювати функціональні характеристики при незмінності
форми. Синтаксичне використання англійського слова, його синтагматичний потенціал тісно пов'язані з
його семантичними особливостями і визначають його лексико-граматичні характеристики. Саме
контекст дає розгадку для визначення слухачем значення знайомої мовної одиниці в незнайомій функції,
як, наприклад, у фразі Thoughts father ideas. З позиції мовця відбувається вкладання нового змісту у
відоме слово, що дозволяє використовувати його в новому значенні з метою заповнення прогалини у
словнику. Асоціативний і формальний зв'язок між вихідною і новою мовними одиницями призводить не
тільки до розвитку варіативної зони семантики вихідної одиниці, але й до зміни її синтаксичних і
морфологічних показників.
У процесі комунікації мовна одиниця функціонує, з одного боку, як одиниця словникового складу й
основа кодування концептуальної інформації, а з іншого – як компонент загальної структури пам'яті,
пов'язаної асоціативними зв'язками з іншими її компонентами. Частина концептуальної мережі пам'яті
мовця, що стоїть за словом, – лексикон – актуалізується в процесі породження мовлення як особливий
механізм, що забезпечує правильний вибір і адекватний вхід слова в структуру висловлення. Ієрархія
організації засобів номінації в систему в рамках лексикону задається конкретною людиною через її
асоціації і, отже, варіюється від одного індивіда до іншого. Індивідуальний лексикон носія мови
формується на основі асоціювання лексикону з концептуальною мережею пам'яті індивідуума в межах
лексико-семантичної системи мови і являє собою ієрархічну організацію концептів в індивідуальній
пам'яті мовця. Таким чином, індивідуальний лексикон складає концептуальну основу будь-якої номінації
в мовленні. Людина вибирає ту або іншу одиницю номінації залежно від того, якою мірою її семантика
задовольняє концептуалізації, що вербалізується.
Таким чином, перед неологією на сучасному етапі розвитку стоїть низка завдань, які потребують
нагального вирішення, а саме: систематизація термінології; встановлення особливостей
конвенціоналізації нової лексики в умовах сьогодення; розширення різноаспектних лінгвістичних
досліджень на новітньому мовному та мовленнєвому матеріалі.
Перспективним у майбутньому є зіставлення шляхів виникнення новотворів у різних мовах світу;
виявлення місця запозичення серед шляхів виникнення неологізмів; окреслення різних типів дискурсу та
текстів окремих функціональних стилів, у яких досліджувані лексичні та фразеологічні одиниці грають
найактивнішу роль.
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ПРО ДЕЯКІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
У статті проаналізовано семантичну конгруентність віршів оригіналу і перекладу("The Arrow and the
Song" Н. Longfellow і "Стрела и песня" Д. Михаловського). Визначено, що глибинна структура зберігає
свою смислову стабільність, на відміну від форм поверхневої структури з притаманною їй лексикограматичною девіацією.
П р е д м е т о м статті є осмислення семантичної конгруентності та лексико-граматичних девіацій у
віршованому просторі перекладу. М а т е р і а л о м для аналізу слугують вірш "The Arrow and the Song"
Н. Longfellow та його переклад російською мовою "Стрела и песня" Д. Михаловського.
Наявність спільних ментальних концептів уможливлює дієвість перекладу з мови оригіналу на мову
транслятора. Правильність перекладу зумовлюється при цьому семантичною конгруентністю при
факультативній наявності лексичних та граматичних девіацій [1: 385]. Відомо, що модифікації
підлягають поверхневі структури вихідних текстів; консистентними, стабільними при цьому
залишаються глибинні структури, що є аксіоматичною вимогою до адекватних перекладів із однієї мови
на іншу. Гідними уваги в цьому руслі є контрастивні поетичні простори віршів оригіналу та перекладу.
рос. СТРЕЛА И ПЕСНЯ
Пор. англ. THE ARROW AND THE SONG
Д. Михаловский
H.W. Longfellow
Стрелу из лука я пустил
I shot an arrow into the air,
Не знал я, где она упала;
It fell to earth, I knew not where;
Напрасно взор за ней следил,
For, so swiftly it flew, the sight
Она мелькнула и пропала.
Could not follow it in its flight.
На ветер песню бросил я:
Звук замер где-то в отдаленьи...
Куда упала песнь моя
Не мог сказать я в то мгновенье.

I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Немного лет спустя, потом
Стрела нашлась, в сосне у луга,
Свою же песню целиком
Нашел я в теплом сердце друга
[2: 106-107].
Семантична конгруентність заголовка препарується лексичними еквівалентами мови транслятора.
Пропуск артиклів у поверхневій структурі заголовка експлікується лінгвальними чинниками, відсутністю
відповідної категорії в російській мові. Пор.: англ. I shot an arrow into the air – S –V–O–Adv:: та рос.
Стрелу из лука я пустил – (О1О2SV ). У другому рядку транслятора послідовність речень також не
еквівалентна оригіналу. Пор.: англ. SVAdv.→SVO та рос. VS →OSV (It fell to earth I knew not where → Не
знал я, где она упала). У першому рядку віршів прозорими є розбіжності англійської та російської мов
стосовно статусу прямого та зворотного порядку слів. У другому, третьому рядку зберігаються ключові
слова в обох текстах. Пор.: I knew not where – не знал я, где; sight - взор; fell – упала.
У четвертому рядку тексту-транслятора, на відміну від оригіналу, увага фокусується на головному
об’єкті вірша. У цілому топіковий референт зберігається і переклад чотирьох рядків вірша вважаємо
адекватним. У наступних рядках (п’ятий - восьмий) референтом у корелюючих віршованих текстах
виступає пісня (song). Конгруентність тут спрацьовує недостатньо, у вірші-трасляторі появляються
значні модифікації у 6 – 8 рядках. Семантичний дизайн не змінюється, чого не можна сказати про
поверхневу структуру зазначених рядків. Тематичний аспект у тексті транслятора не порушується;
лексична та граматична еквівалентність позначена девіацією. Д. Михаловський відступає від оригіналу.
Шостий та восьмий рядки свідчать про авторську суб’єктивну модуляцію. (Пор.: англ. It fell to earth, I
knew not where → рос. Звук замер где-то в отдаленьи... Або: англ. For who has sight so keen and strong,
That if can follow the sight of song? → рос. Куда упала песнь моя, Не мог сказать я в то мгновенье).
Дев'ятий рядок транслятора позначений наявністю антонімічного засобу трансформації. Пор.: Long, long
afretward → рос. Немного лет спустя. Гіперболізований образ часу зникає у вірші Д. Михаловського.
Девіації набирають сили у фінальній частині тексту. Пор.: англ. in an oak I found the arrow still still
unbroke → рос. Стрела нашлась, в сосне у луга. Останні рядки (9 - 12) в оригіналі та трансляторі носять
спільний рематичний характер.
Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend
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Перекладач Д. Михаловський виступає не тільки реципієнтом оригіналу, але і творцем
перекладацького шарму. Омовлення референта думки є індивідуальним з огляду на інструментарій
вербалізації ментального образу – пісні, яка уподібнюється стрілі і летить за призначенням до друзів.
Гармонія віршів досягається шляхом когнітивного аналізу людського досвіду та його адекватного
омовлення в корелюючих текстах.
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В статье рассматривается семантическая конгруэнтность стихов оригинала и транслятора ("‘The
Arrow and the Song" H. Longfellow и "Стрела и песня" Д. Михаловского). Установлено, что глубинная
структура сохраняет свою смысловую стабильность, в отличие от форм поверхностной структуры с
присущей ей лексико-грамматической девиацией.
Shvachko S.O. Some translation transformations in the versified text.
The article deals with the semantic congruence of original verses and their translation ("The Arrow and the
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characterized by semantic stability, in contrast to outer structures which undergo lexico-grammatical deviation.
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КОНФЛІКТНА МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА В АНГЛОМОВНОМУ КІБЕРПРОСТОРІ
Мета статті – розглянути конфліктне віртуальне спілкування. Автори визначають зовнішні соціальні
та внутрішні індивідуально-психологічні фактори, які зумовлюють поведінку комунікантів у віртуальній
ситуації конфлікту. Виділяються прямі стратегії у навмисному мовленнєвому конфлікті та непрямі
стратегії у ненавмисному мовленнєвому конфлікті.
Мовленнєва поведінка в кіберпросторі стала за останні десятиліття невід'ємною складовою діяльності
людини, однак її лінгвістичне вивчення тільки починається. Метою статті є розгляд такого значущого
явища, як конфліктне спілкування в інтернет-просторі – конфліктний кібердискурс (далі – ККД).
Ріст дослідницького інтересу фахівців різних дисциплін до проблематики конфлікту обумовлений,
насамперед, характеристиками тієї соціокультурной ситуації, у якій ці дослідження розгортаються.
Конфліктологія вже давно є предметом наукової рефлексії фахівців в галузі психологічних і
соціопсихологічних наук. Розвиток суспільства, цивілізації, глобалізація світу, соціальні перетворення і
місце людини у цьому інформаційному соціумі ставлять цілий ряд питань. Ще Ст. Лем відзначав, що
основною проблемою майбутнього інформаційного століття стане проблема руйнування мотиваційних
основ людської поведінки. Причиною подібної ситуації може стати недооцінка агресивності нового
інформаційного середовища стосовно людини, тому що "вторгнення технології у проблеми, пов'язані з
особистістю, лише в наш час стосуються безлічі явищ. Ця безліч заповнить подальший прогрес. І тоді
зникне маса моральних імперативів, які розглядаються сьогодні як непорушні" [1: 55].
Конфлікт тлумачиться у психології як хворобливий стан суспільства, але, разом з тим, природне
явище в практичній діяльності людини. Останнім часом і лінгвістика звернулася до вивчення цього
наукового феномена у різних комунікативних сферах. Однак, на відміну від психології, лінгвістика
сприймає конфлікт як явище, небажане у вербальній комунікації. Вивчення конфліктної мовної взаємодії
неможливе без урахування особливостей не тільки мовленнєвої, але й позамовленнєвої діяльності. Як
відзначає Л.П. Крисін, "у наші дні надзвичайно високим є рівень агресивності у мовленнєвій поведінці
людей. Надзвичайно активізувався жанр мовної інвективи, що використовує різноманітні засоби
негативної оцінки поведінки й особистості адресата, – від експресивних слів та зворотів, які знаходяться
у межах літературного слововживання, до грубо просторічної й образливої лексики. Усі ці особливості
мовлення – наслідок негативних процесів, що відбуваються у позамовленнєвій дійсності; вони тісно
пов’язані з загальними деструктивними явищами в галузі культури й моралі" [2: 385].
Природа конфлікту як форми мовленнєвої поведінки розглядається в роботах вітчизняних [3; 4; 5] і
зарубіжних [6; 7] філологів, але дотепер увага приділялась аналізу мовної ситуації конфлікту в межах
реальної діалогічної взаємодії. У центрі нашої уваги – вербальний конфлікт між комунікантами в межах
віртуальної реальності і його реалізація у ККД. Актуальність проблеми визначається тим, що причини
виникнення та умови протікання віртуального конфлікту залишаються досі не визначеними. Незважаючи
на те, що інтернет-комунікація вже давно сприймається як важливий та актуальний напрямок наукового
аналізу, мовленнєва поведінка користувачів глобальної мережі у ситуаціях конфлікту не була достатньо
розглянутою.
Можна виділити наступні аспекти лінгвістичного дослідження вербальної агресії як форми
мовленнєвої поведінки у віртуальному світі:
1) види мовленнєвої агресії;
2) ступені мовленнєвої агресії;
3) використання негативно забарвлених мовних засобів спілкування;
4) учасники конфлікту.
Розвиток інтернет-комунікації не сприймається соціумом однозначно. У сучасних дослідженнях
можна виділити дві точки зору стосовно цього питання. Так, у роботах [8; 9; 10] підкреслюється
соціальна значимість розвитку комп'ютерних технологій, які дають принципово нові можливості
людському спілкуванню. Однак інша частина лінгвістів визначає негативні тенденції віртуальної
комунікації і характеризує її як суцільне поле фруструючих ситуацій [11].
Головна небезпека, на думку багатьох дослідників, полягає у спрощенні й збідненні характеру
спілкування, 'розкутості' поведінки в інтернеті. У цьому контексті великого значення набуває проблема
морально-етичної поведінки комунікантів: якими є моральні наслідки розвитку комп'ютерного
спілкування? Робить воно людину гіршою чи кращою? Н. Постман стверджує, що з розвитком
© Шевченко І.С., Гончаренко І.О., 2005
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електронної комунікації змінився характер людських цінностей, що призвело до морального дефіциту
[12: 33-50].
Виникає справедливе питання: чому саме віртуальний світ асоціюється в нас із середовищем, де
найчастіше виникає агресія й конфронтація у процесі комунікації?
На відміну від звичайної реальності, віртуальне інтернет-середовище характеризується набагато
більшою соціальною невизначеністю – і в силу своєї динаміки, і в силу принципової безмежності, і в
силу великої різноманітності можливостей комунікації. Іншими словами, буття людини в соціальному
світі залишається жорстко структурованим, із самого початку воно задає людині межі для самоконтролю,
обмежуючи її як соціальний об'єкт, а "віртуальне життя", де відсутні звичні межі й обмеження, дає
унікальну можливість робити "все, що завгодно".
Інтернет дає ідеальні можливості для прояву своєї індивідуальності, і користувачі глобальної мережі
нерідко використовують цю можливість для здійснення тих або інших інтеракцій, що спрямовані завдати
шкоди іншим користувачам.
Інший фактор, що забезпечує сприятливі умови для прояву агресії, полягає у характері певних
технологічних особливостей інтернет-комунікації – анонімності, фізичній неприступності й безпеці
користувача. Крім того, якщо розглядати конфліктну ситуацію за типами взаємовідносин адресанта й
адресата, учасники віртуальної комунікації знаходяться на одному горизонтальному рівні, тобто йдеться
про конфлікт ‘рівний проти рівного’. Пояснюється це тим, що у віртуальній комунікації відсутні
індикатори соціального статусу (вік, професія, освіта).
Таким чином, непідконтрольність і відхід від нагляду соціальних інститутів робить можливим
втілення агресивних тенденцій, які є забороненими у реальному [7], висловлення точок зору, які
неможливо висловити у реальності навіть найближчим людям [9], втілення деяких здібностей
особистості, які не використовуються у реальності [9; 10], бажання контролю над іншими людьми,
маніпулятивних тенденцій [13; 14], задовільнення бажань, які не можна здійснити з різних причин у
реальному житті.
Важливим питанням у теорії конфлікту є розуміння природи конфлікту. Конфлікт може виникнути
тільки на базі комунікативного контакту. Отже, джерелом конфлікту так або інакше виявляються люди,
суб'єкти комунікації, тому що саме вони починають процес комунікації. Спочатку визначимо фактори,
що обумовлюють поведінку комунікантів у ситуації конфлікту.
Дослідники вказують як на біологічну обумовленість конфлікту, тобто на те, що властиво природі
людини, так і (стаючи на позиції соціального детермінізму) стверджують, що конфлікт – це результат
процесів життєдіяльності людини [7: 143-155]. На наш погляд, у природі конфлікту поєднуються
індивідуально-психологічні особливості його учасників і соціальні фактори, які визначають поведінку
комунікантів.
До соціальних (зовнішніх) факторів, що регулюють мовну поведінку, належать традиції і норми, які
виникли у певному етнокультурному суспільстві, моделі мовленнєвої поведінки, які стали соціально
значущими та засвоєні особистістю. Внутрішні фактори міжособистісних конфліктів пов'язані з тими
індивідуально-психологічними особливостями людей, які призводять до того, що вони обирають саме
конфліктний, а не якийсь інший засіб вирішення суперечки. Вони зумовлені специфікою процесів, що
відбуваються у психіці людини в її взаємодії з іншими людьми та навколишнім середовищем. Психологи
стверджують, що ініціатором конфлікту найчастіше є інвективна (деструктивна) мовна особистість, яка
схильна до розв’язання конфлікту та його посилення, до встановлення свого домінування, до підкорення
іншої людини, її інтересів своїм [8: 76-87]. Роль агресора зазвичай виконує обмежена у соціальнопсихологічному відношенні особистість. Для того, щоб домогтися відчуття соціальної повноцінності,
такий комунікант повинен завдати співрозмовникові моральний дискомфорт.
З цього випливає, що, з одного боку, схильність особистості до агресії зумовлюється соціальним
досвідом, який вона придбає із навколишнього середовища та накопичує подібні зразки поведінки. Під
впливом соціальних факторів у особистості з’являється певний внутрішній агресивний світ, що є
підґрунтям для формування стереотипів, норм та настанов поведінки. З іншого боку, не можна
заперечувати й індивідуальну схильність до агресії, яка складається з особливостей нервової системи,
рис характеру, специфіки темпераменту, ставлення до певного партнера у комунікації.
Чи є дружнім кіберпростір? Знижені вимоги до його етикету визначають низький рівень ввічливості й
поваги до співрозмовника. Більшість дослідників сьогодні погоджуються з тим, що у комп'ютерній
комунікації люди частіше поводяться холодно й непривітно, ніж у реальному спілкуванні.
Тип мовленнєвої взаємодії виявляється фактором мотиваційного психічного стану суб'єктів
спілкування та джерелом відповідної поведінки. Мотиви й цілі конфліктної поведінки користувачів
можуть бути найрізноманітнішими. Напруженість у спілкуванні може створюватися комунікантами як
навмисно, так і ненавмисно.
Настанови індивіда на взаємодію з іншими членами віртуального співтовариства впливають на
формування мети спілкування, яка, у свою чергу, визначає вибір суб'єктом мовленнєвих стратегій ККД.
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Мовленнєві стратегії, які реалізують мету спілкування, жорстко співвідносяться з настановами
(наприклад, мовленнєві стратегії підкорення та дискредитації співвідносяться з настановою на конфлікт).
Усі ці компоненти конфліктного спілкування регулюють вибір мовленнєвої поведінки, конфліктний
репертуар якої дуже багатий: від експресивних слів та зворотів у межах літературної мови до грубопросторічної лексики. Будь-який конфлікт має такі конфліктогенні властивості, які провокують
користувачів мови на конфліктну взаємодію. Ці властивості підтримуються соціальними й
психологічними факторами, під впливом яких формуються стійкі типи особистостей, які вступають у
комунікацію та діють за тими або іншими моделями спілкування. Таким чином, можна виділити два види
мовленнєвих конфліктів у ККД: навмисні (або заплановані) та ненавмисні (або незаплановані).
Поведінка комунікантів у навмисному мовному конфлікті визначається А.Я. Анцуповим та
А.І. Шипіловим як енергійний вплив на опонента з використанням вимог, вказівок, різних форм
психологічного регулювання. У ненавмисному мовному конфлікті відносини до опонента трактуються як
тонші, непрямі засоби впливу [1: 244-264]. Тому в нашому дослідженні конфліктні стратегії у
навмисному мовленнєвому конфлікті будемо визначати як прямі, а у ненавмисному – як непрямі. У
прямих стратегіях активно використовуються погрози, психологічний тиск, образи, моральне
насильство. Характерний слабкий контроль над своїми емоціями. Найчастіше конфліктні дії, що
спочатку є засобом досягнення певної мети, потім перетворюються на засіб завдання максимальної
шкоди опоненту. Непрямі стратегії передбачають досягнення певної мети за допомогою непрямого
вербального та психологічного впливу на опонента, в результаті якого він змушений діяти у потрібному
напрямку.
За нашими даними, у ККД можна виділити наступні ситуації навмисного мовленнєвого конфлікту:
Провокація. В інтернеті відоме таке явище, як ‘trolling’, – посилання у чат провокаційних
повідомлень. Наприклад, одним із користувачів був відправлений лист у суспільство любителів кішок
(Cat Lovers):
Jack: ‘My girl friend’s cat has just died, and I don’t want to waist the meat. Does someone know the recipe
for a roast cat?’ [18]
Користувач, запідозрений у тому, що він ‘троль’, викликає агресію інших користувачів, і, як правило,
його незабаром усувають зі спілкування в цьому чаті. Така поведінка являє собою стратегію, за якої
людина навмисно обирає негативну соціальну ідентичність, аби не бути таким, як усі.
Дискредитація особистості. Користувачі навмисно вживають грубих, вульгарних, стилістично
знижених слів і висловів з метою принизити опонента, сформувати сприйняття об'єкта як підозрілого та
небажаного, який викликає ворожість і навіть ненависть. Дискредитація може бути реалізована як
образа:
SanRusDiego: ‘I doubt you would cause me to have a heart attack because I GUARANTEE that I’m in better
shape than you and would beat my butt easily in tennis. Now name a contact sport old goat and then we’ll see
who has a heart attack!!!’ [18];
як іронія:
SanRussDiego: ‘I’m sorry if you are too old to play anything but that doesn’t mean that the rest of us have to
hate sports and see them as not producing anything constructive’ [18];
Krolic: ‘(And my problem is that I don’t really know how to politely stop them interrogating me). If
somebody asks you a personal question: what is your name?, answer – it’s not of your business, idiot. I came
from the special culture where people don’t ask such questions etc. – and start to talk about abstract math’ [19];
як глузування:
John C: ‘ 90% of Russian women marry just to immigrate, it is a fact. This is not surprising that American
men treat you like that. You’re just an Internet order bride!!!!’ [19].
Насильство. У віртуальній комунікації можна зустріти як ситуації психологічного насильства
виключно опис фізичного насильства. Одним із комунікантів застосовуються вербальні прийоми, що
символізують бажані фізичні дії з опонентом, такі, як знищення матеріальних цінностей або надання
матеріальних пошкоджень опонентові:
Bunky: ‘In that case, you’ve won the second round!…unless ‘spitting’ is considered a contact sport. How
about if we spit at one another? Or what if I tie your hands behind your back and tweak your nose? That’s GOT
to be a ‘contact’ sport!’ [18].
У ситуації психологічного насильства найчастіше використовуються такі мовні засоби ККД, як
негативна оцінна лексика, яка викликає в опонента образу, зачіпає самолюбство, гідність та честь:
Brendon: !I may be ‘old’ but I’ll run you ragged around the tennis court without breaking much of a sweat!
Old!! I’ll show you ‘old’! ‘Forty-love to the old man from Sweden!’
‘…andnowashortbreakfromoursponsorwhile*theboy*rushesoffthesurgeryforahearttransplant!’[18]...
До ситуацій ненавмисного мовленнєвого конфлікту можна віднести наступне:
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Незнання принципів віртуального спілкування. Необхідно враховувати, що недосвідчені та
недостатньо кваліфіковані користувачі своїми діями або бездіяльністю найчастіше провокують інших
користувачів на конфліктну поведінку:
Blond: ‘I’m asking people on this forum because I need the advices of many different Americans. I’m
interested in people’s personal lives at all. I prefer to be quite polite with strangers. And I don’t like people
asking me private questions. IS THERE ANY POLITE WAY TO AVOID ANSWERING THE QUESTIONS I
DON’T WANT TO ANSWER???????????’
Sweatheart: ‘ in internet etiquette, CAPs mean yelling. It’s also being disrespectful to an opponent and it’s
hard to read’ [20].
Міжкультурні конфлікти. Глобальні мережі дозволяють брати участь у комунікації користувачам, які
знаходяться у різних географічних точках земної кулі. При контакті різних культур напруження наступає
внаслідок очевидних розбіжностей у культурі, нормах поведінки:
LaTreck: ‘…what’s your story, JM? Who are you? Are you married?’
JM: ‘I’m a Russian girl of 20. and I’ve been married for 2y’s. 3 years ago I was very excited to meet new
people here and I really love it here.’
LaTreck: ‘I’m Spanish American (42yo) who has been married to a Ukrainian woman (31yo) for about 1,5
years. I love her very much. Tell me more about your husband. How did you meet him? Curious J‘
JM: ‘I’m very flattered that you are so curious about my life, but I do not feel comfortable about sharing
such information with total strangers.’
Voyageur: ‘all these questions are not normally considered rude by American standard. In American culture,
the topics that are in the questions are considered something small-talk and are not leading to disclosing any
type of private information’ [20].
Наведену класифікацію ситуацій мовної агресії можна вважати умовною, оскільки мета інтернеткористувачів може бути різною, типів мовної діяльності набагато більше. Ми описали лише найбільш
типові ситуації конфлікту у ККД. Аналіз фактичного матеріалу показав, що ситуації навмисного мовного
конфлікту відзначені у віртуальній комунікації значно частіше (65%), ніж ненавмисний конфлікт (23%).
Можливо, агресія інтернет-комунікації пояснюється ще й тим, що велику частину користувачів
становлять молоді люди, чия поведінка є відповіддю на свою нереалізованість у реальному житті та
бажанням зробити щось, аби відрізнятися від однолітків. У віртуальному світі вчинки підлітків
визначаються, як правило, тими ж правилами, що регулюють їхню поведінку у реальному світі, хоча і
"працюють" вони дещо інакше. Завдання старшого покоління – навчити підлітків діяти у кіберпросторі
етично, незважаючи на те, що навколо них існує так багато прикладів інших людей, які вчиняють
неправильно.
Сказане свідчить про важливість та актуальність вивчення як наукових, так і морально-етичних
проблем, які пов'язані з розвитком віртуального світу. У перспективі нашого наукового дослідження –
детальне вивчення вищеперерахованих видів конфлікту та розгляд конфліктних мовних стратегій і
тактик у ККД.
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Шевченко И.С., Гончаренко И.А. Конфликтное речевое поведение в англоязычном
киберпространстве.
Целью статьи является рассмотрение конфликтного виртуального общения в кибердискурсе. Авторы
определяют внешние социальные и внутренние индивидуально-психологические факторы,
обусловливающие поведение коммуникантов в ситуации конфликта. Авторы выделяют прямые
стратегии в преднамеренном речевом конфликте и косвенные стратегии в непреднамеренном речевом
конфликте.
Shevchenko I.S., Goncharenko I.O. Conflict verbal behaviour in the English cyberspace.
The aim of the article is to examine the conflict verbal communication in cyberdiscourse. The authors determine
outer social and inner individual and psychological factors, which cause the behaviour of communicants in the
conflict situation. The authors examine direct strategies in the premeditated verbal conflict and indirect
strategies in the unpremeditated verbal conflict.
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ІСТОРИЧНА РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ У СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНИХ МОВ
У дослідженні розглядається роль перекладу у становленні літературних мов та погляди самих
перекладачів на роль перекладу для мови, починаючи з Цицерона до сучасності.
Із тих історичних досліджень перекладу, що існують на даний момент, можна дійти висновку, що про
історію цієї професії ми знаємо надто мало, а те, що знаємо, свідчить, що обриси перекладу в різні часи
істотно різнилися, а перекладацька чи тлумацька діяльність набирала таких різноманітних форм та
відбувалася в такій множині контекстів за роки свого існування, що ми зобов’язані спершу
проаналізувати історичні факти, перш ніж починати розробку теоретичного пояснення цього складного
явища [1]. Читання національних історій перекладу може призвести до цікавого проникнення в такі
важливі питання, як загальне уявлення про письмових та усних перекладачів у різні історичні періоди,
про роль перекладачів з погляду різних спільнот, про коло чинників, що породжували широку
перекладацьку діяльність за певних часів, про вражаючу різноманітність діяльності, що сприймалася як
перекладацька в різні часи, та види контекстів, у яких перекладачам доводилося діяти. Завдання
перекладознавця серед інших полягає також у тому, щоб надавати кваліфіковані поради у визначенні
місця та ролі перекладачів, перекладів та процесу перекладу в суспільстві [2], у зв’язку з чим
усвідомлення місця та ролі перекладу в історії культури видається нам надзвичайно актуальним,
особливо з огляду на необхідність підвищення статусу перекладача в сучасному суспільстві. Основними
історичними причинами перекладу літератури називають наступні: сприяння розвитку власної
літератури, запозичення нових думок, запозичення нових родів та жанрів літератури, збагачення
національної мови, розповсюдження релігій, передача культурних цінностей [3]. Іноді для виконання цих
завдань перекладачам доводилося створювати алфавіти. Широкомасштабного дослідження перекладу
літератури для збагачення сучасної народної мови, що є об’єктом нашого вивчення, за винятком
колективної монографії "Translators through History" під редакцією Ж. Деліля та Ю. Вудзверт [3], не
проводилося, тому за мету ми собі поставили дослідити, як впливає переклад на мову перекладу.
Традиційно переклад визначається як процес досягнення щонайкращої смислової відповідності між
двома текстами в двох різних мовах. Вперше такий погляд на переклад сформулював Марк Туллій
Цицерон (106 – 43 рр. до н.е.). В "De Oratori" (55 р. до н.е.), "De optimo genere oratorum" (51 р. до н.е.) та
інших текстах Цицерон розрізняє свою перекладацьку практику від послівного методу перекладу своїх
попередників, стверджуючи, що набагато важливіше, по-перше, оволодіти цільовою аудиторією на тій
мові, на якій аудиторія вільніше почувається; та, по-друге, розвивати ораторський словниковий запас і
навички аргументації в цільовій мові, аніж із скрупульозною точністю притримуватися джерельного
тексту [4]. На літературу цей погляд поширили Горацій (85 – 8 рр. до н.е.) в "Ars poetica" ("Про поетичне
мистецтво") ( 20 р. до н.е.) та Авл Ґеллій в "Noctes Atticae" ("Аттичних ночах") (бл. 100 р. до н.е.). До
Біблії та інших релігійних текстів цей підхід застосував Ієронім Стридонський (бл. 347 – 419/20),
обґрунтувавши його в листі до Паммахія (395 р. н.е.). У листі до Фуска Салінатора, написаному в 85 році
н.е., майже через півтора століття після книг Цицерона про ораторське мистецтво, Пліній Молодший
додає до теорії Цицерона два нові елементи. Перший полягає в евристичній цінності перекладу в обох
напрямках, тобто не лише на латину з грецької, але й з латини, вправа, яка ніколи не спадала на думку
Цицерону; другий – в проголошенні відкритого змагання з джерельним автором, свого роду двобій, причому головною метою цього змагання (окрім отримання насолоди від перемоги) є збагачення мови
засобами вираження [5]. Квінтиліан стверджував: "Тема запропонованого розділу: вирішення питання, як
надбати запас слів та навчитися легко писати. Наші оратори старої школи вважали переклади з грецької
латиною такими, що цілком відповідають цій меті. Луцій Красс зауважує в одній з вищезгаданих книг
Цицерона "De oratore", що це він робив не раз. Та й особисто сам Цицерон прямо радить вдаватися до
цього способу. Завдяки цьому він навіть переклав і видав декілька творів Платона та Ксенофонта" [6].
Погляди на переклад як на вправу зі стилю, які відстоював Квинтилліан, стосувалися, зрозуміло,
перекладів грецьких першоджерел латинською мовою, а латина залишалася мовою системи освіти по
всій Європі протягом багатьох століть. У середні віки латина та народні мови відбивали два несхожі
стилі мислення. Латиною було неважко висловити абстракції, вона добре слугувала формулюванню
принципів теології та політичної ідеології, в той час як народна мова раннього середньовіччя була
орієнтована на передачу конкретно-образних, нескладних уяв [7: 62-63]. Проте поява, починаючи з Х ст.,
літератур народними мовами призводить до зміни ролі перекладу [8]. Іще король Альфред зрозумів
значення перекладу як засобу поширення вченості, і для нього переклад був пов’язаний зі створенням
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цільового тексту зрозумілою народу мовою. "Тому-то здається мені за найліпше, як здається також і тобі,
що слід нам перекласти деякі книжки, які найбільш потрібно знати кожному, тією мовою, що всі ми
зможемо зрозуміти, й учинити так, що з Божою поміччю нам без великих зусиль вдасться, якщо буде
мир, щоб всі юнаки з вільних людей, що нині живуть в англійському народі, що мають статки, могли
бути усаджені за навчання, доки ні на що інше вони не потрібні; доти, доки не зможуть читати
англійську грамоту добре: по тому вони можуть бути вивчені далі мові латинській, як тільки знайдеться
той, хто забажає навчати їх далі й тим самим допоможе їм прилучитися до духовного стану.Далі, коли
згадав, я наскільки знання латини занепало серед англійського народу, проте ж багато-хто при сьому
може читати англійське письмо, розпочав я поміж інших різних та численних турбот королівства нашого
перекладати англійською мовою книжку, що називається латинською мовою "Pastoralis", а нашою
англійською мовою "Sheperd’s Book" ["Книга пастиря"], іноді слово в слово, іноді ж іншими словами,
чому навчився я у архієпископа мого Плегмунда та єпископа мого Ассера, та священика мого
Гримбольда, та священика Іоанна" [9] (Переклад Ільїна І.В. та Кальниченка О.А.). Так само як військова
звитяга Альфреда врятувала англійський народ від знищення, так і його інтелектуальна діяльність
врятувала англійську мову й сприяла розповсюдженню грамотності серед його підданців. Унікальний
внесок Альфреда до англійської історії полягає в тому, що для освіти свого власного народу він
використав мову англійську, а не латинську. Він є перший монарх, що став символом національної
єдності й почав добиватися політичного управління над англомовним населенням на півдні під гаслом
звернення до спільного почуття англійськості, що передається разом із мовою. А оскільки по всій Європі
виникають нові літератури, які не мають значної письмової традиції, на яку можна спертися, якщо вона
взагалі не відсутня, то широко починають перекладатися, адаптуватися та засвоюватися твори, які
виникли в іншому культурному контексті. Внаслідок цього переклад набуває додаткового виміру. Таким
чином, римська модель збагачення через переклад розвивається в новій формі [3: 28; 8: 51].
Особливо слід наголосити на визначному внеску перекладачів-творців алфавітів [3: 9-21], завдяки
діяльності яких були розширені територіальні межі поширення знань (напр., Кирило та Мефодій –
Болгарія, Моравія, Паннонія, Русь), принесені нові елементи цивілізації та нові духовні цінності, відкриті
шляхи до культурного, соціального та духовного прогресу, народам дано знаряддя для розвитку та
пробудження колективного самоусвідомлення етно-мовних груп (напр., готи, слов’яни), закладено
підвалини для появи національного почуття та національних літератур (напр., Болгарія, Вірменія),
усунено неписьменність народу та покладено початок демократизації освіти, уможливлено збереження
культурної спадщини.
Оскільки мова кожної окремої культури, поза всяким сумнівом, – її найбільше надбання, то бажання
розвивати мову є актом патріотизму. І збагачення власної мови є практикою, яка тісно пов’язана із
створенням національних літератур. У становленні та поширенні національних мов, особливо за доби
Відродження, коли сучасні мови були ще дуже молоді, чільна роль належала перекладу. "Саме за
Ренесансу, за якого відчувалася необхідність у творенні нових термінів для позначення нових реалій,
формується цілковито нове поняття перекладу" [10: 31]. Так, гарним прикладом цього явища в Англії
може служити переклад Джоном Флоріо "Есеїв" Монтеня. Завдяки цьому перекладу в англійську мову
ввійшла велика кількість нових слів, зокрема "entrain, conscientious, endear, tarnish, facilitate, amusing,
regret, effort, emotion". Крім того, Флоріо став першим літератором, який вжив присвійний займенник
"its" [11: 227].
Іноді стверджують, що існують приклади, коли переклад справді творив мови. Але тоді слід
визначитися стосовно значення слова "творити", бо помилково буде припускати, що до цього ці мови не
існували і що переклад створив їх з чогось фіктивного [12: 344]. Таким випадком є переклад Біблії
Лютером, переклад, що породив німецьку мову. У цьому випадку труднощі полягали в тому, що цільова
мова не була єдиною цілісною мовою, а низкою діалектів: "Добра німецька мова – це німецька мова
народу. Проте народ говорить на безкінечній кількості німецьких. Тоді ти зобов’язаний перекладати на
німецьку, що якось піднімається над масою Mundarten, не відкидаючи їх і не пригнічуючи. Таким чином,
Лютер спробував зробити дві речі: здійснити переклад на німецьку, що апріорі може бути лише
місцевою, його власною німецькою, Hochdeutch, проте водночас піднести, самим процесом перекладу,
цю місцеву німецьку до статусу загальнонімецької, лінгва франко.З тим щоб та німецька, яку він
використав, не стала сама мовою, відрізаною від народу, він мав зберегти в ній щось від Mundarten, щось
від загального способу висловлювання та щось від народних говірок. Таким чином, ми знаходимо
водночас послідовне та умисне використання вельми усної мови, багатої на образи, звороти, виразної,
поруч з очищенням та дедіалектизацією цієї мови… Переклад Лютера є першим рішучим
самоствердженням німецької літуратурної мови. Великий "реформатор" Лютер взагалі надалі буде
вважатися письменником та творцем мови…" [13: 46-47].
Іншим прикладом може служити Франція XVI ст., коли французька мова остаточно утверджується як
мова французької нації, перемагаючи латину з одного боку, та численні місцеві діалекти з іншого. В 1530
році король Франциск І створює "College royal" ("Королівський коледж"), який також називають "College
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des Trois Langues" ("Коледжем трьох мов") (латинської, грецької та єврейської), а в 1539 році видає наказ,
відомий під назвою "Ордонанс Віллер-Котре", який приписував використання французької мови замість
латинської в судочинстві, діловодстві та інших офіційних сферах і якому судилося відіграти особливу
роль у процесі ствердження французької мови. Вимагаючи, щоб усі цивільні акти "проголошувалися,
реєструвалися та повідомлялися сторонам [судового процесу] сучасною французькою мовою", Франциск
I дав поштовх перекладацькому руху, який допоможе "піднести нашу народну [мову] до рівня інших,
більш відомих мов і зробить її зразком для них" (дю Белле). Внаслідок цього та подальших декретів
народній французькій мові належало стати мовою права, науки та літератури. Вона набуває статусу
національної мови, основоположної мови французької держави [3: 38 – 39]. До певної міри переклади
тоді сприймалися як засіб поширення знань серед більш широких верст населення, і в цьому плані
перекладачі вирішували два взаємопов’язані завдання. Вони робили доступнішими для широкої
читацької літератури твори античних авторів, та, щоб полегшити цю задачу, їм доводилося брати участь
у розбудові рідної французької мови. Ще 1509 року перекладач на ім’я Клод де Сейссел звернувся до
короля Людовіка ХІІ з пропозицією про створення якогось органу французької літератури та виступив із
захистом перекладу як засобу збагачення та поширення французької мови. Проте протягом століття на
шляхи, якими можна збагатити рідну мову, існувало дві протилежні точки зору [14 : 177]. Слідом за
Клеманом Маро група придворних поетів та перекладачів розглядала переклад як чудову стилістичну
вправу, що сприятиме збагаченню їхньої мови. Вчений та знавець грецької мови Тома Себійє виклав цю
позицію в своїй книжці від 1548 року "L’Art poetique" ("Поетичне мистецтво"). Подібно до того, як і
Горацій в "Ars poetica" ("Про мистецтво поезії"), він вважав переклад ("version") жанром літератури та
гілкою риторики. Цю його думку не поділяла "Плеяда"– група поетів-гуманістів на чолі з Ронсаром,
котрі вважали переклад шкідливим як для літератури, так і для мови. На прохання цього об’єднання
Жоашен дю Белле (1522 – 1560) відповідає Себійє, створивши в 1549 році працю "Defence et illustration
de la langue francaise "("Захист та прославлення французької мови"), яку Ж. Мунен назвав "антологією
аргументів проти перекладу"[ 15: 13]. Дю Белле [16] рекомендує збагачувати мову не через переклад, а
через "наслідування" кращим грецьким та латинським авторам. Він пропонує створювати неологізми на
основі слів грецького або латинського походження та закликає запозичувати слова з регіональних
діалектів та словника ремісників. Він не вірить в те, що стилю та красномовності можливо вивчитися від
перекладачів. Надмірне запозичення з іноземних мов під виглядом вченості на цей час вже
дискредитувало себе. Рабле, наприклад, висміював "вживання та творення латинських слів вуличними
торгівцями". У четвертому правилі свого трактату про переклад Етьєн Доле (1508 – 1546) попереджає
перекладачів проти того, щоб вживати поруч слова, що надто нагадують латинські, чи рідко
використовувалися в минулому [17]. А на кінець XVI ст. Анрі Етьєнн (1531 – 1598) друкує своє
звинувачення "нової італізованої французької мови"[3] .
Таким чином, переклад не заповнює вакууму мови ані у Франції дю Белле, ані в Німеччині Лютера.
Проте переклад у змозі змінити співвідношення у престижності мов на культурному полі, їхній
авторитетності серед мовної спільноти як на рівні державних інститутів, так і на символічному рівні,
тим самим дозволяючи те, щоб сучасна розмовна мова зайняла місце мови референціальної
(відсилочної), тобто мови культури, пов’язаної з письмовою та усною традицією, що забезпечує, шляхом
постійних посилань на класичні твори минулого, збереження цінностей суспільства. У Франції доби
Відродження та в Німеччині часів Реформації референційна мова була мовою іноземною. Отже, завдання
перекладачів полягало в заміні чужої мови рідною. Тобто, перекладачі не створювали нової мови, але
підносили діалект до статусу національної мови та мови культури [12: 345].
Трактат "Про різні методи перекладу" Фрідріха Шлейєрмахера [18], поданий ним до Прусської
академії 24 червня 1813 року, в кульмінаційний момент конфлікту із Францією, фактично окреслює
провідну роль перекладу в розбудові національної культури в програмі прусського руху за об'єднання
Німеччини на основі єдиної мови та культури, а тезу Шлейєрмахера про очужуючий переклад слід
розглядати як антифранцузьку, бо він протистоїть перекладацькому методу, котрий домінує у Франції,
тобто методу одомашнення, асиміляції, примушуюч іномовного автора мандрувати за кордон до читача
цільової мови [19]. Очужуючий переклад може бути застосований лише до науково-філософських і
поетичних (художніх) творів, зміст яких твориться самими авторами, що вільно обирають об’єкти та їхнє
розташування, й котрі виступають лише в мовленні, й де переклад є надзвичайно складною проблемою,
бо кожна мова будує свої висловлювання по-різному, й з часом мова таких текстів починає асоціюватися
з певними ідеями, нормами, канонами, почуттями, відношеннями, котрі обумовлюються національною
культурою. Шлейєрмахер відстоював використання в перекладі особливої "перекладацької" мови, що
неодмінно веде до змін у самій мові. Врешті-решт, лише відхиляючись від сталих норм, можна
очужуючий елемент зробити помітним у цільовій мові. Хоча найбільш важливим є те, що Шлейєрмахер
був упевнений в інновативному характері перекладу й вбачав саме в цьому його основну роль [20]. З
самої появи в німецькій культурі очужуючий переклад означав тісну близькість до джерельного тексту,
буквалізм, що призводив до запозичення іномовних культурних форм та до розвитку різнорідних лектів.
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Так, Й. Г. Фосс, переклавши "Іліаду" (1793) та "Одіссею" (1781) гекзаметром, запровадив цю віршовану
форму до німецької літератури, а в перекладах Софоклових "Антигони" та "Царя Едіпа", Фридріх
Гельдерлін вперше став використовувати архаїчні та нестандартні діалекти. Отже, коли очужуючий
переклад відновлюється німецькими теоретиками ХХ ст., такими, як Рудольф Паннвіц та Вальтер
Беньямін [21], то він розглядається як знаряддя культурної інновації. З точки зору Паннвіца, "перекладач
робить фундаментальну помилку, коли підтримує існуючий стан мови, замість того щоб дати мові
суттєво підпасти під вплив мови іноземної" [22]. Відчужуючий переклад приймає багато чого з того, що
Вальтер Беньямін назвав "аграматичністю", щоб завадити сприйняттю перекладу як оригіналу, тому що
надто прозорі переклади превалюють в одномовному суспільстві, на зразок США. Він упирається
християнській та цицероно-гораціанській рекомендаціям перекладати дух, а не букву. Чим менше
суспільство володіє іноземною мовою першоджерела, тим більше слід наголошувати на необхідності
дослівного перекладу, хай навіть при цьому буде чинитися насильство над нормативним синтаксисом.
Ідеоматична вільність та прозорість приховують ідеологічни основи, що сформували цей метод й, отже,
вводять в оману. Ці основи, по суті, варто було б зробити помітними читачеві через вибіркові порушення
нормативного вжитку, в тому числі через 1) архаїзми; 2) неологізми; 3) реалії; 4) тісне слідування за
синтаксисом, часом, станом; 5) де можливо, еквіритмом. Сам процес створення очуження є значно
вірнішим першоджерелу, чеснішим стосовно читача й продуктивнішим з точки зору постійного внеску в
літературу та мову перекладу.
І хоч набір домінантних поетик може здаватися на певному проміжку як такий, що абсолютно
установився, однак, впродовж історії поезія будь-якої культури продовжує розвиватися. Реєстр
складових цих поетик продовжує змінюватися, і дослідження демонструють, що в боротьбі за зміну
літературних систем переклад покликаний зіграти вирішальну роль. Навіть у країнах з усталеною
літературною традицією переклади здатні впроваджувати в існуючі реєстри нові художні засоби. Так,
Езра Паунд суттєво запозичив із китайської поезії ідею "динамічного змісту" та із японських хайку для
внесення змін до системи, яка йому здавалась переобтяженою заяложеними метричними римами та
прикрашуванням, так само, як Фень Чі інтродуктував у китайську поетичну систему форму сонета.
Гекзаметр був упроваджений до німецької віршованої системи через переклад Гомера Г. Фоссом, а
Шлегель А.В. запозичив шекспірівський віршований розмір, щоб кинути виклик авторитету французьких
зразків.
Оскільки українська мова та література за відсутності держави не мали нормальних умов для
розвитку, то перекладна література в культурному житті українців відігравала надзвичайно велику роль
як засіб розвитку української мови та збагачення її поетичного вислову; а в ІІ половині ХХ ст. в Україні
склалася така ситуація, коли "джерело мовлення літературної мови перенеслося з оригінальної
літератури на перекладну" [23: 12]. Тому перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо у вивченні
ролі перекладу у становленні, збагаченні та збереженні української мови.
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Подминогин В.А., Кальниченко А.А. Историческая роль перевода в становлении
национальных языков.
В исследовании рассматривается роль перевода в становлении литературных языков и взгляды самих
переводчиков на роль перевода для языка, начиная с Цицерона до наших дней.
Podminohyn V.O., Kalnychenko O.A. Historical role of translation for language development.
The study deals with historical role of translation for language development and translators’ thoughts on it from
Cicero to modern times.
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЯК ОДИНИЦІ ЛЕКСИЧНОГО РІВНЯ
Стаття присвячена проблемі визначення параметрів слова.
Мова, зокрема її лексична система, відображає процеси і результати пізнавальної діяльності людини,
розвиток культури і мистецтва народу. Слово, як одиниця лексичного рівня, взята окремо або у
поєднанні зі словами чи з одиницями інших рівнів, несе в собі накопичений попередніми поколіннями
досвід і культурно-історичні цінності, що зумовлює актуальність дослідження цієї одиниці мови.
Визначення слова в межах однієї мови є одним із найскладніших питань у мовознавстві. Існує велика
кількість визначень слова (О.С. Ахманова, Р.О. Будагов, В.В. Виноградов, О.І. Смирницький, П.С. Попов, А.А. Уфімцева, І.Є. Анічков, Б.М. Головін, П.С. Кузнецов, Ю.С. Степанов та ін.), але жодне
повністю не розкриває природу слова. Відомі фонетичні, семантичні, морфологічні, синтаксичні
визначення та їх комбінації [1: 54]. Універсальне визначення слова – ще складніше завдання, оскільки в
різних мовах слова є "неоднорідними за своєю структурою і функціями" [2: 186]. У мовах різних типів
"слово має різний вигляд (пор. слово-мофему в ізолюючих мовах і слово-речення в інкорпоруючих
мовах)" [3:114]. Залежно від типу мови слово може містити різну кількість понятійного матеріалу як
наслідок відображення в мозку людини предметів і явищ, які її оточують. Таким чином, обсяг
понятійного матеріалу в слові залежить від "певних специфічних економічних, культурних, соціальних і
навіть природних особливостей колективу" [4: 18].
Однак складність побудови чіткого універсального визначення не має бути причиною відмови від
такого центрального поняття мовознавчої науки, як "слово".
Слову та іншим одиницям системи мови властиві не лише розмежування їх складових, але й
можливості такого "зчеплення" між ними, таких сфер взаємодії, де відбувається об’єднання різноякісних,
різнорівневих утворень на основі окремих ознак, які їм притаманні, що дозволяє мовознавцям називати
слово "багатогранною мовною одиницею" [5; 6].
Наявність одиниць перехідного характеру (напр., між словом і морфемою або словом і
словосполученням) – явище природне. Мовні факти дозволяють досить чітко розмежувати лише крайні,
полярні випадки (типу blackboard : : black board). Однак існують проміжні, перехідні випадки, які
лінгвісти часто намагаються обов’язково класифікувати як словосполучення або як складні слова, у той
час як вони становлять не певну стійку мовну одиницю, а "мовну одиницю в процесі її становлення,
одиницю, яка відображає тенденції мовного розвитку"[7: 9].
Намагаючись дати визначення слову, слід враховувати відсутність чітких меж між фактами мови і
наявність проміжних та синкретичних явищ (напр. слово може перетворюватися на морфему, а
словосполучення – на складне слово). Слово має різний обсяг та набір ознак у системі мови і у мовленні.
У мовленнєвій реалізації слово може набувати, втрачати або змінювати (як у плані змісту, так і в плані
вираження) ознаки, які характерні для нього як одиниці мови. Надзвичайну складність викликає
проблема виокремлення слова як одиниці мови і мовлення. Той факт, що слово водночас належить
системі мови і мовленню, вказує на недостатність лише синтаксичних мовленнєвих характеристик і
дистрибутивних ознак для визначення слова і встановлення його меж. У багатьох випадках визначення
меж слова можливе лише з урахуванням парадигматики мови.
Проблема виокремлення і визначення слова містить два аспекти: проблему окремості слова,
визначення його меж і проблему тотожності слова (встановлення словесної тотожності різних
слововживань) [8: 26 - 47]. В історії мовознавства відомо більш ніж 70 різноманітних критеріїв
визначення слова, в основі яких лежать графічні, фонетичні, структурні, граматичні, синтаксичні,
семантичні та системні принципи.
Графічний аспект застосовується для визначення слова як послідовності знаків, обмежених
пропусками. Однак таке розуміння слова використовується лише для вирішення певних прикладних
завдань і не може адекватно відобразити природу мови. Написання слів разом, окремо або через дефіс –
це в значній мірі умовність і данина традиції (пор.: англ. workout, work-out (розминка); нім.
spazierengehen, spazieren gehen (піти погуляти); ісп. se lo doy (йому це даю), damelo (дай мені це)).
Фонетичний аспект полягає в таких ознаках звукової єдності та відособленості, як наявність паузи до
і після слова, загальний і єдиний наголос тощо. Однак слід враховувати, що слово може мати більш ніж
один наголос або може бути ненаголошеним (прилягати в якості проклітики до наступного або енклітики
– до попереднього слова і, таким чином, включатися у структуру так званого акцентного слова (рос. н'а
пол, ст'ал бы).
© Сингаївська А.В., Мосейчук О.М., 2005
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Структурно слово визначається як звукова послідовність, в яку не можна включити іншу
послідовність того ж рівня без порушення семантичної або граматичної цілісності. Однак і цей критерій
не є абсолютним. Порівняй нім. anrufen – ich rufe dich an; рос. никто – ни у кого; англ. (to) do – he is
always doing it – I have already done it. Таким чином, за даним критерієм названі випадки слід відносити
до словосполучень, які морфологічно чергуються зі словами, або припускати, що морфологічна форма
слова складається з декількох слів. В іншому випадку визнається існування подільних слів (які можна
розчленувати), які зовні співпадають зі словосполученнями.
За морфологічним критерієм слово характеризується цільнооформленістю: граматичні показники
оформлюють слово в цілому, а не його окремі частини. Вслід за О.І. Смирницьким ми вважаємо, що
проблему окремості слова слід розглядати у двох аспектах: як питання виокремлення слова, яке включає
проблему розрізнення частин слова, і як питання цілісності слова з урахуванням відмінностей між
словом і словосполученням [8: 27 - 28].
Порівняймо значення англійського слова baby (загальний відмінок, однина) і основи baby- в межах
одного слова (baby(-), baby(-’s), babie(-s), babie( - s’)), а також у складі інших слів (babysitter, babyfaced,
babyish тощо). Слово baby містить не тільки значення основи baby-, але й значення іменника і значення
числа і відмінка. Що стосується основи baby-, то вона не має комплексу таких значень. Загальне
значення предметності ніби розчиняється в її конкретному значенні, а значення числа і відмінка взагалі
втрачається (babysitter – це необов’язково людина, яка доглядає лише одну дитину). В укр. дітовбивця
(на відміну від вбивця дітей) елемент -о- є показником деграматизації слова діти (тобто показником
втрати числа і відмінка) і, незважаючи на те, що діто- і дитина мають різні кореневі голосні (які у
даному випадку виступають ознаками числа), дітовбивця не завжди означає особу, яка скоїла більш ніж
один злочин. Таким чином, основа baby-(і відповідно діто-) не є словом, оскільки слово містить у собі
сукупність семантичних, фонетичних і граматичних ознак, специфічних для кожної мови [9: 464; 10;
8: 20; 11: 27; 12: 22 - 23; 1: 54; 13: 4].
На відміну від словосполучення, яке носить нарізнооформлений характер (складається з окремих
самостійних одиниць мови – слів), слово є цільнооформленим утворенням. Якщо порівняти слово
bearskin і словосполучення (the) skin of (a) bear, то можна побачити, що, незважаючи на однакові основи і
значення, вони вказують на одне явище об’єктивної дійсності, але відрізняються за своєю граматичною
будовою. Так, у слові bearskin обидва компоненти оформлені як одне ціле (bearskin(-),bearskin(-s)), в той
час як у словосполученні (the) skin of (a) bear кожен із двох компонентів має самостійне граматичне
оформлення (the skin-s of the bear-s).
Цільнооформленість включає в себе також і певну семантичну оформленість. Так, явище позначене
словом bearskin, сприймається як щось цільне, яке містить його окремі риси (шкіру та її віднесення до
певної тварини), в той час як явище, позначене словосполученням (the) skin of (a) bear, сприймається як
два окремих компоненти об’єктивної дійсності. Таким чином, навіть найменш цільне за своєю будовою
слово є по суті більш близьким за своєю оформленістю до простого, монолітного слова, ніж будь-яке
сполучення слів [8: 33].
Однак трапляються випадки, коли значення присвійного відмінка граматично оформлює ціле
словосполучення: (The son of Pharaoh)’s daughter was (the daughter of Pharaoh)’s son [10]. Однак навряд
чи варто на цій підставі вважати the son of Pharaoh одним словом, оскільки, як уже зазначалося,
словосполучення не має внутрішньої цільнооформленості (можливі випадки the son-s of Pharaoh, the son
of Pharaoh-s, (the) son-s of Pharaoh), незважаючи на зовнішнє оформлення, яке нібито робить
словосполучення цільнооформленим за допомогою значення присвійного відмінка. В англійській мові
присвійний відмінок може вживатися не лише з окремим словом, але й зі словосполученням і навіть із
реченням [14: 75]. Однак слід зазначити, що смислова цільність існує у слові як наслідок його
цільнооформленості і, отже, не може бути самостійним критерієм делімітації складного слова [8: 34].
За синтаксичним критерієм слово визначається як потенціальний мінімум речення (що вказує на
можливість окремого слова виконувати функцію речення) і як мінімальна синтаксична одиниця
(можливість слова функціонувати як член речення). Недоліком даного критерію є те, що він виключає з
розгляду службові слова (прийменники, сполучники і частки), а також слова типу thus, therefore, оскільки
вони не утворюють самостійних речень і не функціонують як члени речення [10].
За семантичним критерієм слово визначається як "все те, що виражає одне певне поняття" [9: 465].
Принциповою ознакою слова є наявність значення. Однак традиційне уявлення про те, що значення
слова зводиться до поняття, є не зовсім вірним. Як правило, значення має більш складну будову і може
містити різні конотативні елементи. Власні імена, наприклад, не виражають поняття. Вони лише дають
назву предметам і не містять у своєму значенні певний клас предметів. У випадках, коли власне ім’я
набуває властивості позначати клас предметів, воно втрачає статус власного імені й переходить до
розряду загальних імен (пор: Don Juan; Don Quixote; John Doe/Jane Doe – використовуються для назви
чоловіка/жінки, ім’я яких невідоме; Joe Miller – давно відомий анекдот ("з бородою"). Також не
виражають понять вказівні слова і займенники (I, this, that тощо).
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Ще однією семантичною ознакою слова, на відміну від морфеми, часто вважають ідіоматичність,
тобто неможливість виведення значення цілого із значень його компонентів. З цього приводу
О.І. Смирницький справедливо зауважує, що відмінність між смисловою цілісністю на підставі
ідіоматичності і смисловою цілісністю на підставі цільнооформленості настільки велика, що ці два
явища мають право на самостійне існування [8: 34-35]. В англійський мові досить часто спостерігаються
випадки цільнооформлених слів з ознакою ідіоматичності: aftermath – наслідки, beefcake – чоловічий (для
чоловіків), blackmail – шантаж, harebrained – безглуздий, to mastermind – підготувати/влаштувати, to
one-up – переплюнути / заткнути за пояс, to pussyfoot – бути нерішучим/коливатись/крутити, stonebroke – без копійки (грошей). З іншого боку, в мові існує значна кількість цільнооформлених слів
неідіоматичного характеру: sailboat, rainwater, policewoman, trademark, postcard, bookcase тощо. Це
стосується і нарізнооформлених утворень: у словосполученнях hard work, spray paint, sliced bread, to
stay alone, strong will ознаки ідіоматичності взагалі відсутні, а у словосполученнях типу to pull one’s leg,
to take pains, to swim like a brick, to give smb the boot, red tape, no sweat, fat chance присутність
ідіоматичності не викликає сумнівів. Це дозволяє зробити висновок про те, що семантична цілісність на
підставі ідіоматичності не може бути критерієм розмежування слів і словосполучень.
О.В. Кунін виділяє 7 ознак цільнооформленості англійського слова, причому перші чотири із них
властиві всім словам, а інші – лише деяким [15: 19]:
1. Слово не може складатися зі слів.
2. Структурна цілісність.
3. Морфологічна цілісність (компоненти слова не можуть входити до будь-якого парадигматичного
ряду).
4. Властивість утворювати нaрізнооформлені одиниці мови і мовлення. У складі таких утворень слово
є компонентом, який легко відокремлюється від інших одиниць.
5. Наявність словотвірної парадигми.
6. Присутність у складних словах з’єднувальних елементів i, o, s (handiwork, Anglo-Saxon, salesman).
7. Написання разом або через дефіс. Компоненти нарізнооформленого утворення завжди пишуться
окремо.
Питання тотожності слова є одним з центральних у мовознавстві вже тому , що якби слово у кожному
відрізку мовлення (який можна визначити як слово) являло собою щось неповторне і нетотожне тому, що
можна знайти в інших відрізках мовлення, то обмін думками був би неможливий.
Проблема тотожності слова розглядається з урахуванням належності різних граматичних форм до
одного слова – з одного боку, а з іншого – належності різних вживань до одного слова.
Як відомо, граматичні відмінності між формами одного слова не змінюють його лексичного значення.
Різні форми слова, що вказують на один референт, утворюють одне слово. "Граматичні значення якісно
відрізняються від лексичних і не є відтінками останніх" [8: 37]. Таким чином, граматичні форми типу (to)
work, (she) works, (they) worked, working або dog, dog’s, dogs, dog’s є лексично тотожними словам work (v)
і dog (n).
Іноді (наприклад, у випадку лексикалізації форм множини іменника) словоформа одного слова може
набувати нового лексичного значення, втрачаючи належність до спільного референта, і таким чином
набувати статус іншого окремого слова. Такі іменники, як looks, arms, attentions, belongings, pictures,
glasses, draughts, duties, customs, pains, є прикладом лексикалізації, коли словоформа набуває рис
окремої лексеми і нових, незалежних функціонально-семіотичних параметрів [16: 291]. Це свідчить про
можливість переходу граматичних відмінностей у лексичні. Отже, слово arms у значенні "зброя" стає вже
іншим словом щодо слова arm "рука" і відповідно є омонімом до одиниці arms "руки".
До диференційних ознак слів відносять їх парадигму, але лише у випадку, коли відмінність парадигм
є засобом вираження семантичної, а не граматичної відмінності [8: 38]. Одиниці drink (n) і drink (v)
мають різні схеми відмінювань, а також відрізняються за семантичними ознаками і, відповідно, є різними
словами.
Дієслова hang у значенні "карати через повішання" і hang – "вішати, висіти" мають однакову
парадигму, за винятком форми минулого часу і форми дієприкметника минулого часу (hanged : : hung).
Таким чином, вони відрізняються за граматичними і семантичними ознаками, що, в свою чергу, вказує на
їх належність до різних слів. Однак домінуючою при цьому є семантична ознака (пор. форми spoiled –
spoilt, showed – shown, sped – speeded, wetted – wet, dwelt – dwelled мають лише деякі граматичні
відмінності при відсутності семантичних і, відповідно, належать до одного слова).
При розгляді лексичних різновидів слова О.І. Смирницький вважає за доцільне уникати терміна
"форма" і використовувати термін "варіант" для дослідження слова в лексичній (на відміну від
граматичної) площині і пропонує класифікувати структурні варіанти слова на 1) лексико-семантичні
варіанти: to dress (одягати) і to dress (прикрашати); humour (гумор) і humour (вдача), business (бізнес) і
business (професія); 2) фономорфологічні варіанти, серед яких виділяє а) фонетичні (звукові): overpass
[`ouvəpa:s] і [`ouvərpæs]; educate [`edjukeıt] і [`eʤəkeıt] та б)морфологічні, що, в свою чергу, поділяються
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на граматико-морфологічні (граматичні): spoil – spoiled і spoil – spoilt; antenna – antennae і antenna –
antennas і лексико-морфологічні (словотворчі): деякі прикметники з суфіксом -al і без нього, які не
різняться за своїм лексичним значенням (comic і comical – смішний) [8: 42].
Слово характеризується не лише звуко-графічною оболонкою, а й наявністю певного, закріпленого за
ним значення. Зміст слова як "будівельного" елемента мовної системи носить комплексний характер і є
"одночасно основною когнітивною одиницею, яка володіє декількома видами семантичної значимості
[17: 118]. Будь-яке конкретне значення передає об’єктивну і суб’єктивну інформацію про навколишній
світ і, таким чином, відображає відповідні структури свідомості. Це, в свою чергу, неминуче призводить
до розшарування значення на когнітивний (його ще називають пізнавальним, інтелектуальним,
референційним, денотативним, іноді навіть семантичним (у вузькому значенні терміна) і прагматичний
(конотаційний) компоненти. Перший компонент співвідноситься з інформацією про світ, яким він є поза
суб’єктивною оцінкою і переживаннями індивіда. Друга складова значення вказує на суб’єктивне
ставлення індивіда, його переживання та оцінку позначуваного явища. Таким чином, когнітивне
значення імен вказує на власне денотати, а прагматичне – на суб’єктивне відношення до них [18: 20 - 21].
Під стилістичною характеристикою (конотацією) розуміють різноманітні оціночні, емоційні та
експресивні моменти, які характеризують той чи інший стиль мовлення, але не є складовими змісту,
власне семантики певної лексеми [8: 43]. В.І. Говердовський визначає конотацію як мовленнєві
характеристики слова і виділяє 14 типів конотацій: евфемістичність, підсилення, жаргоністичність,
пейоративність, меліоративність, розмовну і книжну конотації, іншомовність, діалектність, новизну,
термінологічність, архаїчність, ідеологічність і культурологічність [19: 16]. В.М. Євтушенко вказує на
можливість утворення дихотомічної системи і залежно від первісного емоційно-стилістичного
забарвлення виділяє а) неафективні типи конотацій (регіональність, час, термінологічність,
іншомовність, розмовність, культуру та ідеологічність) і б) афективні типи конотацій (пейоративність,
меліоративність, іронічність, евфемістичність) [20: 203].
Явище однослівної ідіоматики тісно пов’язане з власне конотативно-афективним аспектом значення –
ідіоматичні одиниці використовуються з метою емоційно-образного позначення предметів і явищ, а
також із метою впливу на емоційний стан і поведінку реципієнта. Актуальність досліджень у сфері
прагматики значення зумовлена "недостатньо розробленою методикою відображення у словниках
мовленнєвих характеристик слова" [19: 19 - 20].
На сучсаному етапі розвитку мовознавства лінгвісти звертають увагу на активну взаємодію
кодифікованої нормативної мови з субстандартом. Досить чітко простежується тенденція до нівелювання
кордонів між різними прошарками розмовної лексики. Результатом цього процесу є поява у публічних
виступах, пресі, художній літературі мовних одиниць і з знижених регістрів усної мови, підвищується
мовний статус арготивної лексики і професіоналізмів, які вже не сприймаються як щось невластиве
літературній мові [21: 133]. Мовні норми, отже, стають більш рухомими, більш схиляються в бік
індивідуальності і радше виражають особистість, ніж відображають норму.
Таким чином, мовні одиниці перехідних рівнів відображають тенденції розвитку мови. Визначаючи
межі мовного утворення слово було розглянуто з таких аспектів, як графічний, фонетичний,
структурний, граматичний, синтаксичний, семантичний та системний. Перспективи нашого дослідження
вбачаються у визначенні набору ознак, притаманних морфемі, слову або словосполученню, що дасть
можливість класифікувати мовні одиниці за градуальним принципом, враховуючи, таким чином,
перехідні утворення. Такий підхід, на нашу думку, не є перешкодою для визначення слова взагалі,
оскільки в різноманітності ознак мовних явищ виокремлюються загальні риси, які відіграють роль
найістотніших ознак при всіх можливих відхиленнях від типових випадків.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ЗВЕРТАНЬ У ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ
СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ
У статті аналізуються особливості застосування звертань у мовленні персонажів протилежних
статей на матеріалі сучасної британської драми.
Парадигми сучасного мовознавства зосереджені на вивченні того, як людина використовує мову як
знаряддя спілкування та як у мовних одиницях відображується сама людина – творець мовної та
мовленнєвої діяльності [1: 5]. Як зазначає О.О. Селіванова, однією з найважливіших проблем сучасної
лінгвістики є дослідження комунікативної взаємодії індивідів, орієнтоване на їхнє діалогічне
взаєморозуміння у співвідношенні з параметрами мови, середовища та культури [2: 7].
Особливого значення у зв’язку з цим набуває дослідження таких мовних і мовленнєвих засобів, які
допомагають людині зробити процес комунікативної взаємодії більш ефективним та успішним. До таких
засобів ми відносимо звертання, чи вокативи, що широко застосовуються у спілкуванні, слугують для
активізації уваги комунікантів і вказують на адресованість висловлювання. Уживання звертань, які
демонструють прояв уваги до співрозмовника, є складником стратегії позитивної ввічливості, що полягає
у вираженні солідарності мовця зі слухачем [3]. Звертання до адресата, тобто привернення його уваги і
вступ з ним у контакт, найчастіше визначають не лише хід, але й результат спілкування. Як свідчать
проведені раніше дослідження, вживання вокативів в англомовному суспільстві є гендерно маркованим,
тобто залежить від статі комуніканта і є притаманним жіночій вербальній поведінці [4; 5]. Наразі гендер
у лінгвістиці сприймається як компонент колективної й індивідуальної свідомості, що відбиває
сукупність біологічних ознак, соціальних ролей, особливостей психіки і поведінки, властивих
представникам певної статі.
Вивчення гендерно зумовленої вербальної поведінки спирається на лінгвістичні дослідження, що не
розглядають мову як щось абсолютно однорідне й монолітне, коли розбіжності в межах мовного соціуму
ігноруються через вільне варіювання. Одним із завдань таких досліджень є доведення того, що гендерне
варіювання аж ніяк не є хаотичним, а співвідноситься з системно упорядкованими соціальними
розбіжностями. Така концепція аналізу гендерно зумовленої вербальної поведінки враховує соціальну
детермінованість мовних розбіжностей. Дослідження мовлення як однієї з областей, у яких знаходить
свій прояв гендерна диференціація, робить сучасне мовознавство однією з найважливіших дисциплін, що
вивчає гендер.
У той же час вивчення гендерно маркованої вербальної поведінки як одне з завдань нової галузі
мовознавства – гендерної лінгвістики – є можливим не лише в реальному спілкуванні представників
англомовного суспільства. Художня комунікативна взаємодія, мовлення персонажів драми зокрема, дає
нам можливість дослідити, яким чином автор драматичного твору використовує свої знання й уявлення
про те, як говорять представники протилежних статей у ситуаціях повсякденного спілкування,
створюючи персонажне мовлення. Наша стаття присвячена дослідженню використання звертань у
ситуаціях неформального міжгендерного спілкування в персонажному мовленні британських
драматичних творів.
Аналіз досліджуваного матеріалу показує, що звертання широко вживаються для моделювання
вербальної поведінки персонажів:
BELLAMY. – and I say, Mrs. Ashe, it’s been a right pleasure to have you with us [6: 20];
DIANA. What are you doing, dear? [7: 10].
Вибір звертання залежить від характеру комунікативної взаємодії, статусних характеристик учасників
спілкування та їхньої статі. Гендерний аналіз демонструє кореляцію частотності звертань, їх характеру й
статі персонажа [8: 83]. У цілому аналіз персонажного мовлення восьми сучасних британських п’єс
свідчить про те, що в репліках персонажів-жінок у ситуаціях неформального міжгендерного спілкування
звертання зустрічаються в два рази частіше, ніж у висловлюваннях персонажів-чоловіків. Звертання,
включене в речення, функціонує як сигнал активізації уваги слухача. Отже, його часте вживання свідчить
про невпевненість мовця в тому, що адресат уважний і передана інформація буде адекватно сприйнята, а
також демонструє необхідність використовувати додатковий засіб впливу на слухача.
Під час міжгендерного неформального спілкування малознайомих людей у висловлюваннях
комунікантів обох статей, що не знають про статус один одного, вживається прізвище персонажа, щоб
уникнути протестів з боку адресата з приводу фамільярності звертання:
PEGGY. I don't like your tone, Mr. Fudge [9: 30];
JULIAN. I'd hate to contradict you, Miss Strange, really I would, but you see that isn't the way I understand
the story, not at all [9: 30].
© Борисенко Н.Д., 2005
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Водночас вербальна поведінка персонажів-чоловіків характеризується тенденцією до фамільярності
звертань і вживанню прикметника dear перед прізвищем при звертанні до малознайомих жінок, що
супроводжується негативною реакцією з боку адресата:
BARDOLPH. My dear Miss Douffet, how can I possibly make you understand–?
LETTICE. Please! Do not use that form of words to me. I am not your "dear"! We have only met once before,
please, do remember [10: 52].
Фамільярність при звертанні чоловіків до адресата-жінки, яка має вищий статус, наприклад, у діаді
студент – професор чи при звертанні чоловіка до незнайомої жінки, була виявлена рядом досліджень
[11; 12], що підтверджується нашими висновками для модельованої комунікації драматичного твору.
Для вербальної поведінки персонажів-чоловіків під час спілкування з близькими чи добре знайомими
жінками характерне звертання по імені. Наприклад, при звертанні персонажа-чоловіка до сестри:
BEN. Diana, talk to Sophie – she's out of her mind [7: 16].
У висловлюваннях персонажів-чоловіків як звертання використовуються вирази old girl, woman, my
girl, my love, my lovely, poppet, darling, honey, dear, якщо адресатом є жінка.
Ці одиниці характерні для реплік персонажів-чоловіків незалежно від соціальної дистанції між ними
та адресатом-жінкою. Наприклад, у розмові коханців або подружньої пари:
ALEX. She's come to watch me make another fifty or so, haven't you, poppet? [13: 29];
JAMES. Darling, it was dark and you made a mistake [14: 24].
Вищенаведені звертання характерні також для спілкування персонажів-чоловіків зі сторонніми
жінками. Так, персонаж-чоловік використовує інтимне звертання в бесіді з дружиною капітана своєї
команди:
DENNIS. What's that, my lovely? [13: 58].
Таким чином, у вербальній поведінці персонажів-чоловіків відбито фамільярність та неповага при
звертанні до персонажів-жінок. Крім того, у висловлюваннях персонажів чоловічої статі
використовуються образи при звертанні до дружини:
KEVIN. You don't have to clap me, you silly great haystack [13: 42].
Необхідно відзначити, що у висловлюваннях персонажів-чоловіків використовується ширший спектр
звертань, ніж у жінок у неформальній межгендерній комунікативній взаємодії, що свідчить про наявність
у чоловіків більш різноманітного репертуару цих лексичних засобів і про гендерні розбіжності у
вживанні звертань.
У спілкуванні добре знайомих чи близьких людей і подружжя для вербальної поведінки персонажівжінок найбільш характерне звертання по імені до адресатів-чоловіків. Наприклад, коли персонаж-жінка
звертається до брата:
DIANA. Well done, Ben, that's very nice [7: 11].
У вербальній поведінці персонажів жіночої статі в ролі звертань також використовуються лагідні
слова darling, dear, honey при звертанні до чоловіків під час спілкування подружніх пар:
PAULA. Thank you, darling [14: 25];
LILIAN. Bye, honey [15: 7].
Крім того, у такій ситуації зустрічаються також слова з димінутивними суфіксами sweetie, dearie:
GINNIE. I sincerely hope so, dearie – I’m certainly not lugging this lot around any more – bonfire or not
bonfire [13: 27].
У висловлюваннях персонажів-жінок спостерігається звертання до персонажа-чоловіка з
використанням імені відомого літературного героя. Антономазія як різновид метафоричного переносу є
своєрідним штампом, що вживається для характеристики людини [16: 176]. Наприклад, персонаж-жінка
натякає чоловіку на його інтимну поведінку, використовуючи явище антономазії:
ROWENA. And what do you say about me, Don Juan? [17: 30].
Гендерний аналіз уживання звертань показує, що у висловлюваннях персонажів сучасних п'єс
існують як кількісні, так і якісні розбіжності в їхньому виборі. Якщо у висловлюваннях персонажівжінок реалізується більша кількість звертань, то вербальна поведінка персонажів-чоловіків
характеризується їх ширшим спектром. Такі розбіжності свідчать про використання драматургом
звертань для передачі невпевненості персонажів-жінок і необхідності вдаватися до додаткових засобів
активізації уваги до своїх висловлювань і про гендерні розбіжності в мовній картині світу, якою
драматурги наділяють персонажів. Репліки персонажів-чоловіків відбивають фамільярне, поблажливе і
зневажливе ставлення чоловіків до жінок в англомовному соціумі. Цікавими подальшими розвідками у
дослідженні звертань є аналіз використання звертань у суто чоловічому чи жіночому спілкуванні та
порівнянні вербальної поведінки представників протилежних статей у міжгендерному та одностатевому
спілкуванні.

40

Н.Д. Борисенко. Гендерний аспект використання звертань у персонажному мовленні сучасної британської драми

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Мизецкая В.Я. Композиционно-речевая организация драматургического текста (на материале англоязычных
пьес XVI-XX в.в.). Автореф. дис... докт. филол. наук: 10.02.04 / КГУ им. Т. Шевченка. – К., 1992. – 29 с.
2. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие.
– К.: Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.
3. Brown P., Levingson S. Politeness: Some Universals in Language. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987. – 345 p.
4. Kramer C. Sex-related Differences in Address System // Anthropological Linguistics. – 1975. – №17. – P. 198-210.
5. McConnel-Ginet S. Address Forms in Sexual Politics // Women’s Language and style / Ed. by. D. Butturff, E.L.
Epstein. – Akron (Ohio): L&S Books. – 1978. – P. 23-35.
6. Hastings Ch. The Soft September Air. – L.: Samuel French, 1979. – 71 p.
7. Browne F. The Family Dance. – L.: Samuel French, 1976. – 57 p.
8. Городникова М.Д. Гендерный аспект обращений как фактор речевого регулирования // Гендер как интрига
познания / Под ред. А.В. Кирилиной. – М.: Рудомино, 2000. – С. 81-92.
9. Manktelow B. They Call it Murder. – L.: Samuel French, 1977. – 65 p.
10. Shaffer P. Lettice and Lovage. – L.: Penguin Books, 1989. – 78 p.
11. Wolfsan N., Manes J. Don’t "Dear" me // Women and Language in Literature and Society / Ed. by S. Mc Connell-Ginet,
R. Borker, N. Furman. – N.Y.: Praeger. – 1980. – P. 79-92.
12. Rubin R. Ideal Traits and Terms of Address for Male and Female College Professors // Journal of Personality And
Social Psychology. – 1981. – №41. – P. 964-974.
13. Harris R. Outside Edge. – L.: Samuel French, 1980. – 80 p.
14. Benfield D. In for the Kill. – L.: Samuel French, 1981. – 77 p.
15. Hoddinot D. Hello and Goodbye. – L.: Samuel French, 1979. – 23 p.
16. Стилистика современного английского языка / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В.
Тимошенко. – К.: Вища школа, 1991. – 271 с.
17. Daniels S. Masterpieces. – L.: Methuen, 1986. – 68 p.
Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.
Борисенко Н.Д. Гендерный аспект использования обращений в персонажной речи современной
британской драмы.
В статье анализируются особенности использования обращений в речи персонажей противоположных
полов на материале современной британской драмы.
Borysenko N.D. Gender aspect of direct address usage in the personages’ speech of modern British drama.
the peculiarities of direct address usage in the speech of opposite sexes representatives are analysed in the
article on the material of modern British drama.

41

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

УДК 81’373.74=111
І.М. Василюк,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет);
І.Ф. Кравець,
секретар-референт
("Quercus IF", Івано-Франківськ)
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядається поліномінація фразових дієслів, спричинена системними характеристиками
вихідних дієслів та продуктивними процесами словотворення. Ключові поняття: фразеологічні дієслова,
фразеологічні одиниці, ідіоматичність, семантична деривація, конверсія.
Фразеологічні дієслова (ФД), які є активними будівними елементами мовлення, не перестають
привертати увагу дослідників як складні структурно-семантичні утворення, що, будучи спрощеними
складними словами, являють собою процес та результат багатоступеневих перетворень цих одиниць.
Найбільш повною є структурно-семантична класифікація ФД, запропонована Ю.А. Жлуктенко [1],
згідно з якою слід розрізняти:
1.
Дієслова з постпозитивними морфемами, що зберігають своє початкове локальне значення:
сome in, go out, go down, lay off, sweep away та ін.
2.
Дієслова з постпозитивним морфемами, що мають фігуральне значення: boil down (скорочувати,
зводити до чогось), take off (скидувати ціну), take up (заповнювати час), get along (досягати успіху), speak
away (заговоритися та ін.)
3.
Дієслова з постпозитивними морфемами, що інтенсифікують дієслово або надають його
значенню сему завершеності, наприклад, eat up, rise up, swallow up, open up та ін.
4.
Дієслова, значення яких не можна розглядати як суму значень компонентів: give in
(поступатись), give up (кидати), come about (траплятись), bring up (виховувати).
Модельованість утворень груп 3 та 4 дозволяє відносити їх до фразеологізованих утворень. ФД
досить часто входять до складу багатьох фразеологічних одиниць [2] :
Blow off – blow off steam ( infml to give expression to anger, excitement, etc.).
Cut off – cut someone off without a penny (to stop a supply of money).
Get on – get on one’s skates on (infml to act quickly).
Get up – get up one’s dander/monkey up (infml to become angry).
Give up – give somebody up as a bad job, give up the ghost.
Take in – take a hand in (to be partly the cause of or have an effect on (something)).
Turn up – turn up tramps (not infml to be surprisingly successful, helpful, or lucky).
Сайд Р. [3] стверджує, що нові ФД постійно з’являються в сленгу, наприклад, boogie down, та
науково-технічних сферах, наприклад, spin down. На його думку, вони утворюються не випадково.
Частка, будучи невід’ємною частиною ФД, іноді не менш семантично значима, ніж дієслово. Це
призводить до процесів розвитку як багатозначності окремих дієслівних лексичних одиниць, так і
семантичної деривації ФД в цілому. Білевич Т.Л. [4], провівши дослідження семантичних змін слів на
матеріалі російської мови, визначила основні шляхи розширення семантичної структури слова – на
предметно-логічній основі (to blow out –"продувати, прочищати що-небудь", що утворилося на основі
прямого значення " видувати/сь, викидувати/сь"); на базі "синестезичної симуляції", тобто на подібності
відчуття, сприйняття ( to dive into –"зануритися з головою в роботу" – утворилося від основного
"пірнати" на ґрунтi спільного відчуття – "занурюватись у щось") та за допомогою мовних "технічних"
прийомів – метонімії, синекдохи, метафори ( flame up – to burn (with envy, fury, indignation, etc); to look
angrily or passionately upon)). Характер семантичних змін має різноспрямовані вектори:
звуження/розширення значення, що може призвести до поляризації вихідних та кінцевих значень
одиниць – антиномії лексико-семантичних варіантів ФД, як, cкажімо, to fly off (Adv.) – to hurry away, to
fly off (Prep.) – to (cause) to leave (something such as a plane) by flying; to kick about/around (Adv.) - infml to
exist; be living; to kick about/around (Prep.) – infml to lie unnoticed (in a place) Процес набуття ФД
ідіоматичних значень сприяв розвитку полісемії. Досить часто ми можемо зустріти декілька
ідіоматичних значень у одного ФД, що відрізняє їх від моносемантичних ФО:
Keep down:
1. Триматися на низькому рівні, позбутися:
Some people have more difficulty than others in keeping their weight down.
2. Втриматися від блювоти:
Jane is sick again today, she hasn’t been able to keep her food down.
3. Стримувати (почуття):
© Василюк І.М., Кравець І.Ф., 2005
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It was all I cоuld do to keep my temper down when I saw the boy treating the dog badly.
4. Знищувати, пригнічувати, стримувати (що-небудь):
Chemicals are used to keep the insects down.
5. Придушувати (кого-небудь):
Conquering soldiers used to keep the natives down by force.
6. Залишати (школяра) на другий рік:
Jane was afraid that if she failed her examinations again, she would be kept down next year.
Скоріш за все, семантична дифузія слова-основи сприяє розвитку ідіоматичності та відповідно
полісемії ФД (слово keep є багатозначним).
Процес ускладнення структурно-семантичного "навантаження" дієслова з постпозитивом може бути
обтяжений подальшими перетвореннями, відомими як функціональна переорієнтація [5] одиниць
номінації, а саме: поступовий перехід ФД у прикметники або іменники, що утворюює складний ланцюг:
V > Ph.V > Adj. > N
or
V . Ph.V > N > Adj.
Build(V) + up (Adv.) > to build up (Ph.V) > build-up(N) > built-up (Adj.):
Use more bricks to build the wall up ( нарощувати, збільшувати).
Jim аpproached a built-up area… (забудована)
Despite the big buildup, the play was a flop ( попереднє публічне схвалення).
У цих парах переорієнтована одиниця характеризується більшим ступенем семантичної інтеграції,
ніж вихідна.
Утворені в результаті конверсії слова мають значення, які, як ми вже помітили, іноді можна легко
простежити у відповідних ФД; проте значення деяких новоутворених слів настільки далекі від вихідних,
що їх переклад є досить складним:
I’ll never be anyone’s idea of a pinup in a bathing suit.
To pin up – закріплювати щось; a pinup – картина привабливої людини.
To hang up – 1. to place (something such as an ornament or clothing) on a wall or a hook; вішати на стіну
чи гак. 2. Infml to cause (someone) to be busy, anxious,or have a fixed idea (about something or someone);
спричинити зайнятість; викликати занепокоєння або настирливу ідею.
A hang-up - ? (It was his fault that she has such hаng-ups).
Не всі нові слова, що з’являються, закріплені в словниках, тому нерідко являють собою великі
труднощі для людей, які вивчають англійську мову.
Процес функціональної переорієнтації ФД у нову лексичну одиницю в кожні вихідні моменти є
вмотивованим і забезпечує семантичну деривацію похідної одиниці. Але семантична структура
вихідного слова, точніше її системні особливості, визначають семантику деривата. Ми маємо на увазі
наступні моменти:
1. Семантичний дериват має бути денотативно тотожним вихідному слову навіть за умов
безперечних семантичних зрушень.
2. Чим більш полісемантичним є вихідне дієслово, тим більше воно тяжіє до збереження
поліномінативної структури деривата залежно від "парадигматичної вагомості" різних значень
багатозначного слова, яка, за справедливим ствердженням В.В. Левицького, буває різною [6: 23].
3. За умови полісемії вихідного дієслова конвертована лексична одиниця має тенденцію до
семантичного розширення, що призводить до явищ, притаманних окремим словам, – полісемії,
синонимії, антонімії, омофразії тощо.
Конвертовані слова, з одного боку, є моносемантичними на момент переходу; з іншого – вони
швидко розширюють свій семантичний потенціал, набувають нових значень і внаслідок цього стають
полісемантичними. Такми чином, якщо ми візьмемо за приклад дієслово to overstate, то побачимо, що
воно дефінується сімома значеннями; іменник make-up має шість значень. У деяких випадках слово,
конвертоване від полісемічного ФД, також стає багатозначним, і його значення можна легко зрозуміти з
відповідного ФД. Спробуємо порівняти значення ФД та конвертованих від них одиниць. Наприклад,
To knock out
A knockout
1. Вибивати, витрушувати.
2. Вибивати (люльку).
3. Нокаутувати (у боксі).
1. Нокаут.
4. Усипити, одурманити (про ліки, наркотики та ін.).
5. Розбити, зруйнувати, вивести з ладу.
6. Втомити (кого-небудь), перенапружитись.
7. Барабанити, деренчати.
8. Змусити суперника вийти зі змагань.
2. Змагання, з яких виключається
команда, що програла.
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9. Потрясти, дивувати, приголомшувати.

3. Приголомшливий успіх.
4. Погодження між учасниками
аукціону про купівлю
речей за низькими цінами.

To walk on
1. Продовжувати йти.
2. Мати маленьку роль у спектаклі чи

A walk-on

1. (особа) що має малу роль у фільмі
(зазвичай без слів). спектаклі (зазвичай без
слів).
З наведених прикладів видно, що конвертовані одиниці приймають не всі значення ФД. Частіше вони
набувають значень, що відповідають ідіоматичним значенням вихідних ФД, а не прямим (див. knockout,
wаlk-on). При цьому нові значення конвертованих одиниць повністю або частково зберігають
денотативні семи значень ФД джерела.
Практичне дослідження проблеми дало змогу зробити наступні висновки. Процес інтеграції ФД у
складне слово передбачає виконання ряду умов, таких, як: а) збереження лінійного розташування
елементів ФД; б) виконання ФД функції ускладненої реми або теми в лінійному ряду висловлення [7];
в) зміна номінації ФД в бік ідіоматичності. Слід відрізняти слова, утворені в результаті конверсії ФД, від
слів типу outgrow, input та інших, які є дериватами, утвореними префіксальним шляхом. Слова,
конвертовані від полісемічних ФД, як правило, також стають багатозначними, розвиваючи свої значення
зі значення вихідного ФД. Як правило, нові слова приймають значення, що відповідають
транспонованим значенням вихідних ФД. У цьому процесі спостерігається повне або часткове вбирання
семних значень вихідного ФД, що залишають за цими утвореннями особливе місце в системі англійської
мови як одиниць, які перебувають на межі фразеологічного та лексико-семантичного рівнів мови.
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современном английском языке.
В статье рассматривается полиноминация фразовых глаголов, вызванная системными
характеристиками исходных глаголов и продуктивными процессами словообразования.Ключевые
понятия: фразовые глаголы, фразеологические единицы, идиоматичность, семантическая деривация,
конверсия.
Vasyliuk I.M., Kravets I.F. Structural and semantic Phrasal Verbs derivation in Modern English.
The article focuses on Phrasal Verbs polynomination caused by systemic characteristics of the initial verbs as
well as productive word-building processes.Keywords: Phrasal Verbs, Phraseological Units, idiomaticity,
semantic derivation, conversion.
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ПРИНЦИП СПОСОБУ ОЗНАЧЕННЯ РЕЧЕЙ ЯК ПРОВІДНИЙ У ПІДХОДІ ДО ТЕОРІЇ ЧАСТИН
МОВИ У ГРАМАТИЦІ МОДИСТІВ
Предметом дослідження статті стало критичне осмислення частиномовної теорії модистів, які,
заперечивши принцип значення як основний критерій розподілу слів на частини мови (ЧМ),
обґрунтовують своє вчення принципом способу означення речей.
Теорія ЧМ продовжує залишатися однією з центральних мовознавчих теорій протягом усієї історії її
існування. Сам термін частини мови сьогодні ми зустрічаємо в найрізноманітніших дослідженнях,
присвячених морфології та синтаксису (як загальних, так і окремих мов), лексикології, загального й
прикладного мовознавства, в роботах із методики викладання мов (як національних, так і іноземних). Не
дивно, що частини мови в одних і частини мови в інших граматичних розвідках – нерідко зовсім різні
поняття, незважаючи на те, що вже сам обсяг частин мови в одних авторів точно повторює частиномовну
номенклатуру переважною більшістю інших, наслідуючи знаменитий підручник Діонісія Фракійського
[1: 115-118; 2: 135].
Метою нашого дослідження є спроба визначити в загальних рисах внесок так званих модистів
(граматичної школи, яка виникла у Франції в ХІІІ ст. і отримала назву від своєї основної граматичної
доктрини – визначення способів означати речі: les modes de signifier) у становлення граматики як
самостійної, незалежної від логіки та філософії науки.
Спосіб означати закладений уже самою природою речей: останні мають властивості, які (залежно від
сфери, в якій вони мають прояв) існують у трьох формах:
у сфері істот ці властивості є способом існування речі (modi essendi);
у сфері мислення (процесу мислення) – це спосіб мислити (modi intelligendi);
у сфері значення – це є спосіб означати (modi significandi).
У процесі мовленнєвої діяльності людини її інтелект матеріалізує способи означати речі,
перетворюючи їх на частини мови та граматичні категорії.
Визначення 8-ми ЧМ за їхнім основним способом означати
Способи означати
Спосіб означати речі

Спосіб означати місцезнаходження або обставину

Нерухомий стан, інертність

Рухомий стан

Означене
сприйняття

Неозначене
сприйняття

Відстань

Невідстань

Іменник

Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Властивість
речі,
яка
існує
в
нерухомому
стані
Просте
означення
речі

Прикметник

Властивість речі, яка
існує в рухомому стані

Властивість речі, яка
існує в обох станах — у
нерухомому й рухомому

Емоційно
забарвлене
означення
речі

Емоційно забарвлене
означення
речі

Зв’язок із
висловленням

Прислівник

Вигук

Прийменник

Сполучуваність
окремо
існуючих
речей

Сполучник

Відмовляючись таким чином від основного критерію розподілу слів на ЧМ, модисти спростовують і
пануючий у той час частиномовний поділ на категорематичні (ті, які мають значення a priori, тобто –
іменник і дієслово) та синкатегорематичні (які набувають значення тільки в комбінації з першими –
прийменник, сполучник, вигук і т.д.) частини мови. Вони виділяють 8 повнозначних ЧМ: ім’я,
займенник, дієслово, дієприкметник, прислівник, сполучник, прийменник, вигук, аргументуючи свій
поділ кількістю загальних властивостей речей, тобто способів означати.
П. Швіґерс зазначає, що першочергово слід звернути увагу на те, що граматика модистів розвивається
завдяки взаємодії між esprits critiques et innovateurs і має за орієнтир аристотелівську граматику [3: 123].
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Отже, такі "сумнівні" частини мови, як прийменник, сполучник та вигук, у теорії модистів є
повнозначними, оскільки кожна з них характеризується власним способом означати. Так, властивістю
вигуків є спосіб означати емоційну забарвленість речей; сполучники характеризуються способом
означати сполучуваність окремо існуючих речей; прийменники означають можливість включення речей
до загального змісту висловлювання.
Слід зазначити, що в середовищі модистів також виникали й певні протиріччя та непорозуміння, які
здебільшого стосувалися статусу прийменника. Як видно з таблиці (див. вище), прийменник у найбільш
загальному розумінні означає властивість речі, яка існує в нерухомому і в рухомому стані. Таке
визначення прийменника більшістю модистів обґрунтовувалося тим, що, з одного боку, прийменник
визначає іменник та займенник, тобто річ, яка існує в нерухомому стані, а з іншого – прийменник
притягує керований ним відмінок до дієслова, тобто в цьому випадку він визначає річ, яка існує в
рухомому стані. Проте мала місце й інша точка зору, згідно з якою прийменник слід віднести до
категорії, яка визначає річ, що перебуває у стані нерухомості. Такий підхід є правильним з огляду на те,
що прийменник справді визначає іменник і займенник, але таке бачення проблеми ставило прийменник
на місце прикметника, що фактично ототожнювало ці явища. Тому виявляється цілком логічним, що ця
теорія не знайшла підтримки й подальшого розвитку і була спростована представленою вище точкою
зору.
Підсумовуючи вищесказане щодо невідмінюваних частин мови, ми б хотіли тут узагальнити
відмінності у трактуванні ЧМ, зроблені модистами:
Найважливіші другорядні специфічні способи відмінюваних ЧМ визначають типи, види
роду ( 24 типи прикметників), а для невідмінюваних ЧМ — це єдності, з яких вони складаються і які
визначені та перераховані завдяки найважливішим другорядним і специфічним способам (49
прийменників). Це ж саме можна сказати про займенник (хоча це й відмінювана ЧМ).
Відмінювані ЧМ є визначеними тільки основним способом означати, що визначає тип
детермінації речі; відмінювані ЧМ є визначеними двома основними загальними способами означати,
оскільки один із них (матеріальний спосіб) дозволяє згрупувати частини попарно, інші ж
(формальний спосіб) дозволяють зробити розмежування всередині групи.
І хоча трактування відмінюваних ЧМ дещо й відрізняється від трактування невідмінюваних ЧМ, все ж
принцип їхнього вивчення у своїй суті залишається спільним; усі ЧМ є визначеними за їхніми способами
означати, дозволяючи їм бути основою для синтаксису.
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В статье рассматривается теория ЧР в лингвистической концепции модистов, которые
рассматривали свое учение, исходя из принципа способа обозначать вещи (les modes de signifier), и
выделили 8 знаменательных ЧР.
Vatseba R.V. Principle of the mode to designate things as the main approach to the theory of parts of speech
in modist grammar.
The article deals with the theory of PS in the linguistic concept of modists who based their approach on the
principle of the mode to designate things (les modes de signifier), and have singled out 8 principal PS.
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КОНЦЕПТ "КУЛЬТУРА" В НОМІНАТИВНОМУ ПРОСТОРІ "КОХАННЯ"
Ономасіологічний простір концепту "Кохання" розглядається у статті з позицій когнітивного підходу
до вивчення природи мовних одиниць. Наводяться критерії метафоричного переносу, за допомогою яких
людина як мовна особистість приймає рішення щодо інтерпретації концепту "Кохання"у термінах
понять, що належать до концептуальної сфери "Культура"
Сучасний стан розвитку лінгвістики характеризується активізацією досліджень, спрямованих на
пошук з’єднуючої ланки між мовою та мисленням. У зв’язку з цим посилюється інтерес дослідників до
проблем індивідуально-особистісної основи мовних явищ. Таким чином, індивід, який здійснює
мовленнєвий акт, потрапляє у коло аналізу найактуальніших для сучасного мовознавства питань.
У контексті цього дослідження ми виходимо з того, що кожний індивід як мовна особистість має
свою концептуальну картину світу. При цьому індивідуальні особливості сприйняття оточуючого
середовища найяскравіше виявляються при поясненні людиною складних для інтерпретації концептів,
експлікація суті яких викликає активний прояв творчого потенціалу. До таких концептів, зокрема, можна
віднести концепт "кохання", підґрунтя якого людство намагалося пояснити протягом багатьох століть.
Зазвичай кохання розглядалось як одна з головних аксіологічних функцій особистості. На думку
багатьох дослідників, саме кохання, що існує подвійно – як егоїзм та як альтруїзм, – формує ціннісний
світ людини, вміщуючи суттєвий стрижень її життя. Кохання забезпечує повноту і змістовність буття, і,
можливо, в ньому знаходиться межа становлення особистості, оскільки обов’язковою умовою існування
людини як соціального індивіда є її здатність до самотрансценденції [1: 27].
У межах здійсненого нами дослідження наводимо лінгвістичну модель концепту "Кохання". Базовим
у цьому сенсі для нас є поняття категорізації, що визнається фундаментальним у когнітивній лінгвістиці,
оскільки воно тісно пов’язане з усіма компонентами когнітивної системи людини, зокрема, її здатністю
розпізнавати об’єкти та явища, аналізувати їх та класифікувати, знаходити риси схожості та розбіжності.
Категорізація, таким чином, є способом надання навколишньому світу впорядкованого характеру,
механізмом систематизації індивідом своїх знань про навколишній світ. У запропонованій статті
зроблено спробу виділити критерії, за допомогою яких людина приймає рішення про віднесення
концепту "Кохання" до певної сфери, інтерпретуючи зазначене поняття у термінах концептуальної
метафори.
Аналіз мовної інтерпретації складної соціальної номінації "Кохання" показав, що в загальному
номінативному просторі цього концепту виділяються ключові зони, які ми пропонуємо визначити як
концептуальні сфери (КС). Ці зони виокремлюються нами за тезаурусним принципом, тобто залежно від
їх відповідності певним сферам буття індивіда. В цілому ономасіологічний простір досліджуваного
концепту ієрархічно організований за принципом гіперо-гіпонімічних відносин та представлений 4 КС –
"Людина", "Простір та час", "Суспільство", "Культура". Свою мовну репрезентацію КС отримують у
семантичних сферах (СС), кожна з яких, у свою чергу, експлікується в семантичних розділах (СР).
Концептуальні метафори, що репрезентують номінацію "Кохання" в межах КС "Людина",
представляють останню як істоту, що поєднує в собі два начала – біологічне та соціальне. Поняття,
закодовані в номінаціях, що належать до локально-темпоральної КС, наводять панораму екологічного
буття індивіда, яка розгортається у певному просторі та часі. При цьому світ природи як горизонтальна
площина існування індивіда стає ареною для розгортання вертикальної структури суспільства – подій,
що відбуваються у сфері соціального буття людини-особистості, включаючи культурний досвід
останньої.
Поняття "культура" може бути представлене як соціально-творча діяльність людства в усіх сферах
буття та свідомості, що є діалектичною єдністю процесів опредмечення (створення цінностей, норм,
знакових систем і т.д.) та розпредмечення (опанування культурної спадщини). Інакше кажучи, культура
як така – це безперервний процес комунікації індивіда із зовнішнім світом, де інформація, що
безперервно йде від адресанта, отримує відповідь з боку конкретного індивіда чи соціуму як колективної
особистості [2: 6]. Таким чином, концепт "Культура" – це система уявлень, які обумовлюють сприйняття
індивідом подій, що відбуваються у світі, та визначають його реакцію на ці події. Розглянемо, як
зазначений концепт відображено в структурі ономасіологічного простору, що розгортається за
© Гнаповська Л.В., Дука М.В., 2005
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сукупністю авторських концептуальних метафор на позначення "Кохання". Отже, семантичні сфери що
експлікують надану КС, пропонуємо представити таким чином:
Семантична сфера 1. Сакральна сфера
Семантичний розділ 1. Суб'єкти релігійного поклоніння / міфологічні істоти
Семантичний розділ 2. Міфологеми (прояви, рішення долі)
Семантична сфера 2. Аксіологічні цінності
Семантичний розділ 1. Абстрактні поняття
Семантичний розділ 2. Атрибути особистості
Семантична сфера 3. Духовні артефакти
Автори, метафоричні вислови яких ми умовно віднесли до СС1, зокрема до СР1 "Суб'єкти
релігійного поклоніння / міфологічні істоти" та СР2 "Міфологеми", представляють кохання як дещо
святе та недосяжне. Мотивувати концептуальні принципи, що лежать в основі подібних переносів,
можна за тієї умови, якщо уподібнити кохання вищій силі та надати його повноваження вирішувати
долю людини.
Визнаючи соціальну номінацію "кохання" як складну, ми тим самим хочемо показати, що воно не
контактує з жодним з органів почуттів. Саме на цьому базується метафоричний перенос "привид →
кохання". Привид, про який так багато говорять люди, розмови про якого викликають різнобарвні емоції,
практично неможливо побачити. Його нематеріальність дає змогу порівнювати його з справжнім
коханням, що є чимось ідеальним, почуттям, про яке постійно говорять, але відчувають його лише
деякі:"True love is like ghosts, which everybody talks about and few have seen" (Francois de La
Rochefoucauld).
Концепт "кохання", представлений номінаціями "Бог" або "піднебесся" (в розумінні місця, де
знаходиться Бог), може інформувати про святість цього почуття, неймовірну доброту, щедрість, гуманізм
– найкращі якості людської душі, що можуть проявитися в закоханої людини. Оскільки, згідно із Святим
писанням, Господь править світом, то й кохання, експліковане номінацією "Бог", розглядається як сила,
що керує:
"Love rules the court, the camp, the grove,
And men below, and saints above:
For love is heaven, and heaven is love."(Walter Scott)
Здавна вважалося, що побачити Господа – найвище щастя та нагорода, що надавалося далеко не всім
живим. Таким чином, експлікуючи концепт кохання наступним метафоричним висловом, автор прагнув
підкреслити те, що дар кохання дається не всім. Але ті, хто його одержують, неймовірно щасливими:
"To love the other person is to see the face of God" (Victor Hugo) .
Мінливість кохання відображається в його експлікації за допомогою номінації "ельф". Здається,
немає нічого страшного та небезпечного в маленькій красивій світлій істотці – дусі повітря – з
прозорими крильцями та в шапочці з квітів, що жила в гілках дерев, спостерігала за людьми та раділи їх
веселим святам. Така зовнішність та поведінка викликає довірливість, симпатію і не настроює на захист,
який здається взагалі непотрібним. Ідеальне кохання повинне, напевно, викликати подібні настрої, але,
оскільки саме поняття "ідеальне" досить суб'єктивне, то й поняття "ідеальне кохання" буде досить важко
пояснити та довести його існування. Метафоричний вислів "Love is a perky elf dancing a merry little jig
and then suddenly he turns on you with miniature machine gun" (Matt Groening), що порівнює кохання з
ельфом, базується на ідеї того, що подібно до того, як зовсім безпечна істотка – маленький ельф – може
перетворитися на загрозу, так і кохання може не виправдати ваших сподівань та навіть нашкодити.
Таким чином, у рамках СР "Суб’єкти релігійного поклоніння" ми зіткнулися з позитивними якостями
кохання, розглянувши при цьому можливість перетворення його на загрозу. В наступних метафоричних
висловах концепт "Кохання", навпаки, можна розглядати як силу, що приносить зло. Експлікація
кохання, таким чином відбувається за допомогою концептів "диявол" та "ангел зла", які тотожні за своїм
значенням. Релігійні вірування ставилися до диявола як до страшного лиха, сили, що протистоїть Богу та
творить зло. Тож номінація "кохання", що уподібнене силі зла, розглядається як щось абсолютно
негативне:
"They do not love that do not show their love.
The course of true love never did run smooth.
Love is a familiar. Love is a devil.
There is no evil angel but love." (William Shakespeare)
СР "Міфологеми", в якому ми пропонуємо розглянути концепт "Кохання" як дещо, надане зверху, –
прояв долі, також розглядає реалії сакральної сфери. При цьому слід підкреслити, що акт дару кохання
здійснюється силами добра і сам цей дарунок розглядається як привілей. У наступних метафоричних
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висловах концепт "кохання" експлікується як "дарунок": "Love is a gift to treasure not a game to play"
(an.au.), "We've got this great gift of love…" (an.au.), "Love gives itself; it is not bought" (Henry Wadsworth
Longfellow), " Love is, above all, the gift of one self" (Jean Anouilh), "Love is a canvas furnished by Nature
and embroidered by imagination" ( Voltaire), "Angels capture the love and sprinkle it upon our hearts"
(an.au.).
Магічні події та чародійства завжди викликали цікавість людей і завжди перебували за межами
людського розуміння. Такі характеристики магії дали базу для наступного метафоричного переносу
"магічний → кохання" та "диво → кохання", що знайшло відображення в наступних висловах: "Love is a
magic carpet ride" (an.au.), "Love is the great miracle cure…"(Louise Hay). Взагалі, слід зазначити, що
проаналізована вище СС наводить своєрідний спектр почуттів тих людей, які відчувають зв'язок
концепту "Кохання" з вищими магічними силами.
У контексті розгляду нами СС "Аксіологічні цінності" підкреслимо, що цінність розглядається нами
як феномен, що не підкоряється ні просторовим ні часовим критеріям та виражає природні потреби
людини і закони природи в цілому. Поняття, що номінують цінність, позитивні та відбивають прагнення
людини до гармонійного буття, яке підпорядковане законам краси і правди. Асоціювання концепту
"Кохання" з поняттями СР1 базується на тому, що й кохання розглядається як шлях до гармонії.
Наступні метафоричні вислови експлікують концепт "кохання" за допомогою концепту
"щастя":"There is only one happiness in life – to love and to be loved" (George Sand), "Love is happiness for
two" (an.au.), "Know love, know happiness. No love, no happiness" (an.au.). Метафоричний перенос
"щастя→кохання" може мотивуватися наступними концептуальними принципами:
поняття "щастя", як і поняття "кохання", є суб'єктивним для кожної людини;
щастя, як і кохання, - сутність нематеріальна. Це почуття, що вирують у душі людини;
прагнення до щастя (=кохання) – це прагнення до гармонії.
Для того, щоб зрозуміти наступну експлікацію концепту "кохання" за допомогою номінацій "краса"
та "прекрасне", звернімося до постулатів естетики як науки про прекрасне. Слід зазначити, що, оскільки
у всьому чуттєвому світі людина є найвища сутність, людська краса найбільш доступна нашим почуттям,
а всі інші об'єкти мають значення лише в тому разі, якщо їх розглядає людина [3: 310]. Зрозуміло, що
прекрасне тотожне доброму, красивому, живому, але прекрасне не є вічним (ставлення людей до цього
поняття змінюються) та має логічний кінець [op.cit.]. Саме ці характеристики лежать в основі порівняння
кохання з красою: "Love built on beauty, soon as beauty, dies" (John Donne), Beauty soon grows familiar to
the lover, fades in his eye, and palls upon the sense" (Joseph Addison), "Love is a great beautifier" (an.au.).
Експлікація кохання за допомогою понять СР "Атрибути особистості " базується на уявленні людей
про те, що кохання – це почуття, що несе добро або повинно нести його та, відповідно, все те, що з ним
асоціюється: "Love is patient; Love is kind; Love is not envious or boastful or arrogant or rude… It is not
irritable or resentful", "Love at the closing of our days is apprehensive and very tender" (The Bible). Таким
чином, проведений аналіз
системи аксіологічних цінностей, які експлікуються в структурі
номінативного простору концепту "Кохання", дозволяє зробити висновок про те, що загалом розглянутий
концепт сприймається як позитивне почуття, що призводить до гармонії та добра.
У цілому, підсумовуючи результати наведеного вище дослідження, можна стверджувати про
об'єктивність концепту кохання, оскільки на тлі широкого спектру різних ідей багатьох авторів у
проаналізованих нами метафоричних номінаціях досить чітко простежуються спільні риси та ідеї,
притаманні людському світосприйняттю в цілому. Тому проінтерпретований нами емпіричний матеріал
дав змогу змоделювати концептуальний фрейм складної соціальної номінації "Кохання", який у
найзагальнішому вигляді можна представити таким чином:
[КОХАННЯ – це (ТАКИЙ) [абстрактний ОБ’ЄКТ], який [ІСНУЄ (буття)] [ТАМ/ТУТ (простір)]
[ТОДІ/ЗАРАЗ/ПОТІМ (час)] в (ТАКІЙ) [КІЛЬКОСТІ] в (ТАКІЙ) [ЯКОСТІ] за (ТАКИХ) [УМОВ]]
Аналіз мовної експлікації концептуальних слотів наведеного фрейму дозволив зробити висновок про
те, що кохання як концепт існує об’єктивно перманентно і має різні кількісні виміри та якісні
характеристики у конкретних умовах існування. Все це зазвичай не фіксується фізіологічно жодним з
органів почуттів, але відбивається у широкому спектрі мовних одиниць вторинної номінації.
Когнітивним інструментом утворення останніх виступає концептуальна метафора. Її ми визначаємо як
ментальне утворення, в якому дві денотативно різнопланові сутності ототожнюються в мисленні індивіда
як мовної особистості, утворюючи при цьому надзвичайно влучний та особистісно забарвлений образ
відчуття кохання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / Ред.Н.Д. Арутюнова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 5-32.
Успенский Б.А. Избранные труды: В 2 т. – М.: Гнозис, 1994. – Т.1: Семиотика истории. Семиотика культуры.

49

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

3.

Чернышевский Н.Г. Избранные эстетические произведения. – М.: Искусство, 1978.

Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.
Гнаповская Л.В., Дука М.В. Концепт "Культура" в номинативном пространстве "Любовь".
Ономасиологическое пространство концепта "Любовь"рассматривается в статье с позиций
когнитивного подхода к изучению природы языковых единиц. Приводятся критерии метафорического
переноса, с помощью которых человек как языковая личность принимает решение об интерпретации
концепта "Любовь" в терминах понятий, относящихся к концептуальной сфере "Культура".
Hnapovska L.V., Duka M.V. The concept of "culture" in the structure of nominative space "Love".
Onomasiological space of the concept of "Love" is viewed from the standpoint of cognitive linguistics. The
criteria of metaphoric shift are under analysis – those on the basis of which the nominator correlates "target
domain" information with the "source domain" information, interpreting the essence of the concept of "Love" in
terms of the notions from conceptual sphere "Culture".
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ КАЯТТЯ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)
Класифікації за спрямованістю іллокуції є неодмінною властивістю висловлювань, які поділяються
залежно від інтенції автора в комунікативному акті. У статті проводиться аналіз висловлювань
каяття як особливого різновиду аксіологічних висловлювань. Ця особливість полягає в протилежній
скерованості вектора оцінки власних дій та вектора іллокуції.
Актуальним напрямком сучасних лінгвістичних досліджень залишається вивчення особистісного
аспекту мовної комунікації. У комунікативній лінгвістиці мінімальною одиницею комунікації, яка
передає відносно закінчений мовленнєвий акт і володіє комунікативною самостійністю, є
висловлювання. Висловлювання – це виражена в мовній формі думка й одночасно повідомлення цієї
думки адресату в межах комунікативного процесу. Зміст висловлювання задається комунікативним
наміром мовця й не завжди експлікується в мовних категоріях.
Будь-яке висловлювання містить у собі не тільки інформацію про факт чи подію – у ньому знаходить
відображення ставлення мовця до повідомлення, тобто висловлюванню притаманна оцінка.
У логіці під оцінкою звичайно розуміють судження про цінності. Проблема розуміння цінності є
предметом аксіології, філософського вчення про природу цінностей, їх місце в реальності й про
структуру ціннісного світу, тобто про зв’язок різних цінностей між собою, із соціальними й культурними
факторами й структурою особистості [1: 763].
Цінність виявляє себе як складний феномен. У його проявах умовно можна розрізняти суб’єктивні й
об’єктивні моменти. Суб’єктивний момент відображається в тому, що людина, яка сприймає цінність,
відчуває певні почуття, викликані нею. Відповідно, об’єктивним моментом є сама цінність, яка викликає
ці почуття. Без переживання цінність осягнути неможливо.
У моралі оцінка вчинку людини, яка це зробила, відокремлюється від безпосередньої психологічної
реакції оточуючих. Оцінка не просто експресивно відображає почуття, але встановлює, в якому
відношенні знаходиться дія до норми. За логікою моральної свідомості, оцінка повинна бути
правильною, щоб мати значення.
В оцінці, як правило, виділяють 4 компоненти:
1) суб’єкт (особа, яка приписує предметові оцінку шляхом її вираження);
2) предмет (те, що оцінюється);
3) характер (оцінки): абсолютні (добро – зло, гарний – поганий) і порівняльні оцінки (краще – гірше,
рівноцінно);
4) основа (точка зору, з якої відбувається оцінювання). Часові оцінки й оцінки величин не є оцінками
у власному розумінні, оскільки вони не встановлюють ціннісних відношень. Будь-яка оцінка – це,
передусім, наявність певної шкали, інтенсифікаторів.
Аксіологічний компонент не завжди можна визначити у позитивному або негативному плані – у
таких випадках оцінювання відбувається за місцем відповідної ситуації в ціннісній картині світу. Між
позитивною й негативною зонами оцінки спостерігається певна асиметрія: добре сприймається як
відповідність нормі, а погане – як відхилення від норми. Цей принцип також відображається у вживанні
інтенсифікаторів "надто" і "занадто" – позитивна оцінка змінюється на негативну, а негативна –
посилюється.
Добра й зла у власному розумінні слів нема в природі. В етиці добро й зло означають тільки якості
вчинків, діяльності людей. Цінним є те, що має значення для людини. Байдуже для неї не є цінністю.
Добро й зло – не тільки ціннісні поняття, бо вони мають значення для людини, але й самі є
універсальними інструментами оцінки. Це оцінюючі поняття. Будь-яке судження, яке має ці поняття, є
також ціннісним й оцінюючим.
Зло, як і добро, є оцінююче поняття. За його допомогою ми негативно характеризуємо те чи інше
явище, моральні якості й вчинки людей. Як оцінююче поняття, воно несе в собі елемент суб’єктивності.
Поняття зла є граничним узагальненням усього негативного у світі й людині. Воно, у свою чергу,
поділяється на три різновиди: природне, соціальне й моральне зло. Лише у відношенні до морального зла
– негативним якостям і вчинкам людей – є сенс говорити про суб’єктів зла. Тільки людина несе
відповідальність за свої вчинки, за саму себе.
З погляду формальної аксіології добро – це те, що є об’єктом бажання, прагнення, а з погляду етичних
норм (валеології) – це те, що повинно бути корисним. "Краще" й "гірше" розглядаються як конверсії одне
одного. Якщо в основу оцінки покладені відчуття або почуття, тоді це внутрішня оцінка, якщо інші
підстави – тоді це зовнішня утилітарна оцінка.
© Дорда С.В., 2005
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Відповідно до Євангелія від Матвія, під час бесіди учнів з Ісусом Петро приступив тоді та запитався
Його: "Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи
раз?" Ісус промовляє до нього: "Не кажу тобі – до семи раз, але аж до семи десяти раз по семи".
Прагнення, надія та можливість бути пробаченим, що існують в людському суспільстві, є наслідком
каяття – поняття, сама назва якого вказує на суть – визнати свій вчинок, жалкувати про те, що сам
зробив. Тема каяття і прощення неодноразово порушується в Біблії, пронизує фольклор і художню
літературу.
Каяття дуже неприємне, тому що причина його залежить тільки від нас [2: 191]. Каяття, як наслідок
навмисної дії, показує на те, що причину горя можна було усунути. У філософській літературі каяття – це
визнання своєї провини й засудження своїх минулих вчинків [3: 291]. Муки каяття розтинають душу
глибше, ніж докори совісті. Вони закінчуються повним відсіканням тієї злої волі, котра призвела до
злого вчинку, і зміною характеру людини. Душа, що очищена каяттям, справді перероджується [4: 140].
Отже, каяття – тривале болісне переживання, народжене усвідомленням упущених можливостей
зробити добро й відповідальності за навмисні вчинки, у яких ми відчуваємо себе винними. В основі
почуття провини лежить розбіжність між людиною та її поведінкою з тим, якою вона повинна бути на
сподівання інших.
В основі почуття провини полягає негативна оцінка, точніше – самооцінка. Самооцінка – одна з
функцій совісті. Совість є складною категорією, яка поєднує в собі різні моральні компоненти:
усвідомлення обов’язку й оцінка вчинку, усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свої дії,
переживання й почуття незадоволеності від усвідомлення несумісності поведінки з обов’язком, вольові
моменти.
Почуття провини вербалізується у висловлюваннях каяття. Класифікації за спрямованістю іллокуції –
неодмінна властивість висловлювань, які поділяються залежно від інтенції автора в комунікативному
акті. Під інтенцією розуміється складний розумовий феномен, який складають мета, з якою мовець
використовує висловлювання, розуміння тих обставин, за умов яких ця мета може бути досягнута, його
інтелектуальне й емоційне ставлення до самого мовленнєвого акту й до змісту висловлювання. Мається
на увазі інтенція, до якої входить намір мовця забезпечити її розпізнавання слухачем, і готовність нести
за неї відповідальність [5: 18].
Вважаємо за доцільне ввести шкалу оцінок, а паралельно їй – вісь векторної спрямованості іллокуції.
Графічно це можна показати так:
Вісь векторної спрямованості іллокуції
–

+
0

N

Шкала оцінки
Вісь векторної спрямованості іллокуції умовно поділена на дві частини: права вказує напрямок
позитивного наміру, що тяжіє до норми, а ліва, відповідно, – на напрямок негативного наміру. Точка
розподілу на цій шкалі збігається з точкою розподілу на шкалі оцінок.
Точка розподілу – це нейтральна зона, яка відображає відсутність ознаки. Вона не є точкою відліку
при оцінці, яка ототожнюється з поняттям норми, а є дуже невизначеною й нечіткою межею шкали, де за
певних умов відбувається семантична інверсія знака оцінки в негативний і навпаки. Частина шкали
справа від 0 – зона дії позитивної оцінки, орієнтованої на норму. Відрізок шкали зліва від 0 – зона дії
негативної оцінки. На частині шкали від N до 0 відбувається зниження ступеня ознаки позитивної оцінки
в бік її нейтралізації (в точку 0). Наростання ступеня оцінюючих ознак на шкалі (від 0 вліво до
нескінченності) зумовлене недискретністю (континуумом) шкали, де постійно нарощується чи
знижується ступінь оцінюючої ознаки. Вектор показує на зону дії оцінки.
N на шкалі оцінки відповідає нормі. Норма може означати як звичайну кількість ознаки, так і міру
ознаки, необхідної чи бажаної в певних умовах для певної мети. У цьому випадку, крім кількісного
значення, в міру входить модальність, тобто норма такого типу називається модальною нормою.
Модальна норма на нашій шкалі позначається у вигляді певної критичної точки, досягнення якої є
бажаним, а перевищення – ні. Орієнтованість на норму, нормативність є одним із фундаментальних
принципів функціонування мови.
Норма не абсолютна, її зміст розмитий і рухомий. Нормативну кількість будь-якої ознаки неможливо
позначити точно. "Розмитість" стереотипів є неодмінною рисою мови [6: 60]. Ступінь розмитості норми
й стереотипів корелює зі ступенем об’єктивності / суб’єктивності ознаки, яка, у свою чергу, обумовлена
емпіричним або раціональним характером. Більш об’єктивними є норми якостей, які допускають вимір,
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наприклад: довжина, вага і т.п. Найбільш суб’єктивними є норми оцінюючих ознак, наприклад: добрий –
злий.
Висловлювання каяття є особливим різновидом аксіологічних висловлювань. Вони зумовлені
емоційним дискомфортом, що виникає в мовця під час комунікативного процесу й використовується
адресантом із метою встановлення такого емоційного контакту, який дозволив би продовжувати
спілкування в необхідній тональності. Іллокуція цих висловлювань завжди позитивно спрямована. Їх
спрямованість – на виправлення існуючої конфліктної ситуації та поліпшення емоційного самопочуття
мовця. При цьому важливо, що в їх семантичній структурі є негативне оцінююче значення. Це пов’язано
з тим, що мовець негативно оцінює себе і свій вчинок.
…"I’m going to do penance all day for coaxing Sara. I’m going to deny myself everything I like? And do
everything I can think of that I don’t like, just to punish myself for being so wicked.
… I’m not going to eat a single thing all day, except bread and water – and much of that. So I’m going to do
penance all day for a sin I committed" (Montgomery).
У висловлюванні присутнє негативне оцінююче значення – негативна самооцінка та позитивна
спрямованість іллокуції – прагнення виправити конфліктну ситуацію – дівчинка кається у своєму вчинку
і збирається сповідатися перед своєю наставницею. Покажемо це графічно:
Вісь векторної спрямованості іллокуції
–

+
0

N

Шкала оцінки

Як показує схема, зона дії оцінки й вектор спрямованості іллокуції – протилежно скеровані. Вектор
оцінки є ретроспективним, вектор іллокуції – проспективним і тяжіє до норми. Зауважимо, що чим
більша провина, тим більша буде розбіжність векторів на шкалі. Отже, чим більш негативно буде
оцінювати себе й свої вчинки особистість, тим далі вліво буде розповсюджуватися зона дії негативної
оцінки. Чим сильнішим буде бажання визнати свою провину й попросити вибачення за неї (тим самим
виправити ситуацію) – тим ближче до норми буде наближатися вектор спрямованості іллокуції.
Висловлювання каяття викликають інтерес порівняно з іншими аксіологічними висловлюваннями.
Розглянемо деякі з них.
Компліментарні висловлювання спрямовані на позитивну емоційну реакцію адресата (позитивна
спрямованість іллокуції). Висловлюючи комплімент (у широкому розумінні цього слова), індивід
стверджує відносно адресата сприятливе судження. Мовець виражає спільність смаку, поглядів або
інтересів з адресатом, тим самим встановлюючи або укріплюючи солідарність з ним [7: 7]. З огляду на
це можна сказати, що в семантичній структурі цих висловлювань є оцінне значення зі знаком "плюс".
Загальна оцінка адресата є сумою окремих оцінок його якостей, своєрідний аксіологічний підсумок.
Покажемо це графічно:
Вісь векторної спрямованості іллокуції
–

+
0

N
Шкала оцінки

Висловлювання-образи слід віднести до ненормованих, аномальних явищ, оскільки вони є прикладом
порушення мовленнєвих норм соціального етикету [8: 23]. Аксіологічний зміст висловлювань – образ
розташовується в зоні дії негативної оцінки. Ці висловлювання відображають не тільки негативний
емоційний стан комунікантів під час мовленнєвої взаємодії, але й негативне ставлення мовця до адресата
(бажання його образити – негативна спрямованість іллокуції).
"You low-down skunk, what have you been saying about me to the governor?"
She was spluttering with rage.
"Won’t you be seated, Miss Thompson? I’ve been hoping to have another talk with you."
"You poor low-life bastard." She burst into a torrent of insult, foul and insolent (Bernays).
Наведений приклад ілюструє конфліктну мовну ситуацію високої емоційної напруженості. Графічно
це виглядає так:
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Вісь векторної спрямованості іллокуції
–

+
0

N
Шкала оцінки

Зона дії аксіологічних смислів і векторна спрямованість іллокуції – односкеровані. І чим далі вліво
від 0 – тим більше зростає ступінь ознаки негативної оцінки.
Як показав проведений аналіз, висловлювання каяття відрізняються від інших типів аксіологічних
висловлювань тим, що в їх семантичній структурі присутня тільки негативна оцінка. Це пов’язано з тим,
що почуття провини – це, перш за все, засудження свого вчинку самою людиною незалежно від того, як
до цього вчинку можуть ставитися оточуючі, а також із пониженням самооцінки. Їх позитивний намір
спрямований на відтворення порушеної ситуації й поліпшення самопочуття мовця. Зона дії оцінки цих
висловлювань і вектор спрямованості іллокуції – протилежно скеровані.
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Дорда С.В. Функционально-семантические особенности высказываний раскаяния
(на материале современной англоязычной прозы).
Классификации согласно направленности иллокуции являются неотъемлемой особенностью
высказываний, которые делятся в зависимости от интенции автора в коммуникативном акте. В
статье проводится анализ высказываний раскаяния как особенной разновидности аксиологических
высказываний. Эта особенность заключается в противоположной направленности вектора оценки
собственных действий и вектора иллокуции.
Dorda S.V. Functional and semantic peculiarities of utterances which express repentance
(on the material from Modern English fiction).
The classification according to the direction of illocution is inalienable peculiarity of utterances depending on
the author’s intention in the communicative act. The article investigates utterances of repentance as specific
evaluative communicative unit. This peculiarity is in the diametrically opposed direction of the evaluative vector
and the vector of illocution.
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ОМОНІМІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ У
РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядається явище омонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального
характеру в сучасній російській мові.
Кодифікація зв’язаних кореневих компонентів (ЗКК) вимагає дослідження системних відносин, які
існують між ними.
Ф. де Соссюр, характеризуючи системні відносини серед мовних елементів, виділив серед
розташування цих елементів вісь одночасності та вісь послідовності, тобто парадигматику та
синтагматику [1: 113]. Маючи спільність і поза процесом мовлення, мовні елементи в парадигматиці
"асоціюються в пам’яті таким чином, що з них утворюються групи, в середині яких виявляються
різноманітні відносини <...>. Вони не спираються на просторове розташування" [2: 73].
З цього випливає, що парадигматичні відносини пов’язані з атракцією (тяжінням один до одного)
компонентів семантичного поля по вертикалі. Вони виявляються на всьому просторі семантичного поля
і також засновані на семантичній спільності, в тому числі на полісемії, синонімії, антонімії.
Синтагматичні, лінійні відношення зумовлені послідовністю розташування одиниць відносно часу.
Л.Н. Засоріна відзначає: "Знаходячись у синтагмі, елемент мови отримує значущість лише в міру свого
протиставлення попередньому, або наступному, або тому та іншому" [2: 72].
У нашому дослідженні досить важливим є також розмежування синхронії та діахронії, тобто за
Ф. Де Сосюром, – розташування мовних фактів має бути репрезентоване на осі одночасності або осі
послідовності. Пишучи про мову, Сосюр підкреслює: "Ніде ми не маємо в наявності такої точності
утворюваних значущостей, такої великої кількості та такого різноманіття елементів, і при цьому
пов'язаних такими суворими взаємозалежностями" [1: 114]. Цю сувору залежність він бачить у системі і
в еволюції, тому він стверджує: "Синхронічне все, що відноситься до статичного аспекту нашої науки;
діахронічне все, що стосується еволюції" [1: 114].
Стверджуючи необхідність розрізнення синхронії та діахронії, Сосюр разом з тим враховував вимоги
практики лінгвістичного аналізу. Він писав: "Навіть якщо б розрізнення, які встановлюються нами, були
б прийняті раз і назавжди, не можна було б, можливо, в ім’я цього ідеалу зв’язувати наукові розшуки
занадто суворими вимогами" [1: 131].
Нам це положення де Сосюра здається переконливим, тому що аналіз зв’язаних кореневих
компонентів, які вмонтовуюються постійно в нові складання і зберігають зв’язок з генетичною греколатинською основою, приводить до висновку, що сувора диференціація синхронних та діахронних явищ
у ЗКК часто виявляється неможливою.
Явище омонімії притаманне ЗКК меншою мірою, ніж полісемія, синонімія, антонімія.
Під омонімією ми, слідом за Л.О. Новіковим, розуміємо "семантичні відношення внутрішньо не
пов’язаних (немотивованих) значень, які виражаються внутрішньо не пов’язаними знаками (лексемами) і
відрізняються в тексті завдяки різному контекстуальному оточенню" [3: 209].
У нашому дослідженні інтернаціональні зв’язані кореневі компоненти (ЗКК) є рівними до лексем за
своїм значенням, походженням та функціонуванням.
"Оточенням" для ЗКК виступає словоскладання (вузький контекст), у складі якого вони
використовуються, наприклад: гидр(о)1 – грец. hidros ‘піт’ (гидраденома- ‘пухлина потових залоз’) та
гидр(о)2 – грец. hydor ‘вода’ (гидросепаратор); аку1 – грец. akuo- ‘чути’ (акуметрия) та аку2 – лат- akus2
– ‘голка’ (акупунктура) та под.
Омонімія виявляється і в загальновживаній, і в спеціальній лексиці. Основними джерелами омонімії,
як вважає більшість дослідників [3, 5, 4], є такі:
1. Розмежування двох або декількох значень багатозначного слова, їхня дивергенція.
2. Зміни слів, які раніше звучали по-різному, їхня конвергенція.
3. Запозичення з різних джерел, кальки.
У системі ЗКК ми можемо зустріти всі перераховані джерела омонімії.
1. До дивергентних омонімів можуть бути віднесені ЗКК, які являють собою результат розпаду
полісемічних ЗКК. Звичайно така можливість з’являється у багатозначних ЗКК з радіальним характером
семантичних зв’язків.
Наприклад:
а) авто1 – грец. autos- ‘свій, особистий’: автобиография, автоирония та под.
авто2 – ‘автоматичний’: автометрия, автофазировка та інш.
авто3 – ‘те, що пересувається самостійно’: автоплуг, автокран та інш.
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авто4 – ‘те, що стосується автотранспорту’: автокар, автодрезина та под.
авто5 – ‘самостійний, той, що відділився’: автокефальна (церква).
Семантика багатозначного ЗКК авто-, який має радикальний характер семантичних зв’язків у складі
різних складань, у різних вузьких контекстах, поляризувалася до такої міри, що ми маємо право
констатувати розпад полісемії у цьому випадку.
ЗКК авто- в різних своїх значеннях входить до різних семантичних зон (полів): авто1 входить до
зони "Квантори", а авто 2, 3, 4 – до зони "Носій предметної ознаки". Цей ЗКК у різних своїх значеннях
входить до різних термінологічних моделей різного ступеня продуктивності;
б) перетворення значень ЗКК у різних вузьких контекстах можна спостерігати також з кореневим
компонентом гастр(о)-.
Гастр(о)1 – грец. gaster- (‘шлунок’) у своєму прямому значенні входить до семантичного поля "Носій
предметної ознаки" до лексико-семантичної групи "Внутрішні органи людини": гастроскопия,
гастроэнтерология та інш.
У складі композити гастроном (грец. gaster + nomos ‘закон’) значення ЗКК змінилося: гастроном1) 'той, хто любить вишукану їжу та знається на ній';
2) 'магазин, у якому представлена різноманітна їжа'.
Значення гастро- в складаннях гастроном, гастрономия суттєво відійшло від мотивуючої грецької
основи, і в цьому випадку також можна констатувати розпад багатозначності та формування омонімії,
яка розводить слова з гастро- по різних семантичних зонах, різних контекстах.
2. Серед конвергентних омонімів – ЗКК вважається можливим виділити зв'язані компоненти, які
виникли внаслідок зближення, збігання звучаня (та написання) в російській мові різних за значенням та
формою коренів, запозичених з грецької мови:
а) у різному мовному оточенні збіглися за формою ЗКК, які в мові-джерелі відрізняються як
значенням, так і формою:
брахи1 – грец. brachion- 'плече, рука': брахиалгия, ('біль у плечі'), бразиозавр ('динозавр з довгими
кінцівками');
брахи2 – грец. brachys -'короткий': брахицефал, брахистохрона ('вид математичної кривої').
Брахи1 – займає місце в ЛСГ 'Частини тіла людини' у складі семантичного поля "Носій предметної
ознаки", а брахи2 – у складі семантичного поля "Якості";
б) так само сформувалася омонімія ЗКК омо-1 'рівний, однаковий’ та омо-2 'плече':
омо-1 – походить від грец. homos - 'однаковий' і представлений у складаннях: омонимия, омографы та
под., які функціонують у лінгвістичній термінології;
омо-2 – від грец. omos - 'плече' і використовується в термінах медицини: омобластома;
в) до однієї ж мови-джерела належать також ЗКК мело-1 та мело-2:
мело-1 – грец. melos- 'пісня': мелодекламация, меломан;
мело-2 – грец. melon - 'щока, частина обличчя': мелопластика.
Вони також входять до різних термінологій та різнотипних термінологічних моделей.
г) така ж омонімія спостерігається в ЗКК фил (о)-1 і фил (о)- 2:
фил (о)-1 – грец. phyle - 'плем’я, рід, вид': филогенез, филогения і т.д.;
фил (о)-2 – грец. phileo - 'любити': филология, философия, филокартист та под.;
д) ЗКК гидр(о)-1 та гидр(о)-2 також походять з різних грецьких коренів і входять до різних моделей:
гидр(о)-1 – від грец. hidros ‘піт’: гидроаденома (‘пухлина потових залоз’);
гидр(о)-2 – від грец. hydor ‘вода’: гидроартроз, гидросфера та под.
3. Серед ЗКК репрезентовані також конвергентні омоніми, які виникли в результаті збігання в
російській мові запозичень з різних мов-джерел:
а) такий різновид омонімії спостерігається у ЗКК аку-1 та аку-2:
аку-1 – грец. akuo - 'чути': акуметрия, акусфера ('прилад для дослідження слуху');
аку-2 – лат. akus - 'голка': акупунктура;
б) з різних джерел запозичені також ЗКК аур (и,о) -1 та аур (и,о)-2:
аур (и,о)1 – лат. aurum (auri) - 'золото': аурипигмент;
аур (и,о)-2 – грец. auris - 'вухо': аурикулотерапия.
Таким чином, можна констатувати, що існують різні види омонімічних ЗКК, які збігаються у звучанні
та написанні, але розрізнюються значенням та вживанням.
1. Найширшу групу складають конвергентні омонімічні ЗКК, які виникли в результаті збігання в
російській мові різних коренів з однієї мови-джерела (грецької).
2. Меншою мірою представлена омонімія, яка виникла як результат розпаду полісемії (дивергентна)
та з’явилася в результаті збігання запозичень з різних мов (грецької та латинської).
3. Омонімічні ЗКК використовуються в різних контекстах (вузьких та широких) у складі різних
моделей з різним ступенем продуктивності, вони розподіляються між різними семантичними зонами.
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МЕЙОТИЧНІ ТРОПИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РАКУРСУ ТА АСПЕКТУ БАЧЕННЯ У
ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті розглядаються стилістичні та прагматичні особливості використання мейозису в прозових
творах Ділана Томаса. Відзначається, що мейотичні тропи відображають не лише позицію
спостерігача, ракурс бачення, але й аспект – емоційний, психологічний стан оповідача.
Дослідження тропів у художніх текстах залишається актуальним у наш час. Тропи є елементами
творчого мислення, вони відображають національну та індивідуальну картину світу, образне авторське
бачення. Класифікація тропів у роботах Ю.М. Скребнєва, О.М. Мороховського [1; 2] включає розподіл
цих виразових засобів на дві групи – тропи кількості та тропи якості. Тропи кількості характеризуються
як тропи, що базуються на зіставленні двох різнорідних предметів (явищ) або їх властивостей із
загальною для них кількісною ознакою [1: 122]. До кількісних тропів належать гіпербола і мейозис.
У роботах вітчизняних і зарубіжних лінгвістів мейозис вивчається значно менше, ніж гіпербола. У
відомому дослідженні стилістики англійської мови І.В. Арнольд [3] мейозис взагалі не згадується, а в
роботах британських і американських учених використовується синонімічний термін understatement [4].
Мейозис являє собою логічну та психологічну протилежність гіперболі, його сутність полягає у
применшенні справжніх властивостей об’єкта [1: 122], що підвищує експресивність висловлювання.
Метою нашого дослідження є виявлення стилістичних особливостей та прагматичного аспекту
використання мейотичних тропів у художньому тексті. Матеріалом є оповідання видатного британського
поета і прозаїка Ділана Томаса, творчість якого відзначається оригінальною образністю.
Мейотичні тропи в оповіданнях Томаса включають применшення розмірів природних об’єктів або їх
зміни у бік зменшення: the hundred trees dwindling to a stalk; the trees round the farmhouse were firesticks
("A Prospect of the Sea"). Серед об’єктів мейотичних тропів найбільшу кількість (65%) складають
природні явища: trees, valley, hill, river. Перенесення мейотичних ознак відбувається у рамках однієї
понятійної сфери – "Природа".
Як відзначає Л.О. Чернейко, "зменшення розміру предмета – знак його перспективного бачення" [5:
58], воно залежить від позиції, місця людини-спостерігача. В оповіданні "The Orchards" місце
спостерігача – це дах будинку. Головний персонаж, письменник, дивиться на місто згори, з даху
будинку, і місто бачиться йому крихітним, іграшковим: Brave in his desolation, he scrambled to the edge
of the slate, there to stand perilously over the tiny traffic and the lights of the street signals. The toy of the town
was at his feet. On went the marzipan cars, changing gear, applying brake, over the nursery carpets into a
child’s hands. It was an image of an infant city that threw his pulses into confusion. Автор розгортає
мейотичну метафору the toy of the town протягом абзацу, використовуючи для додаткових ознак лексичні
одиниці з семантичного поля "Дитячий світ": infant, toy, nursery, child. Розгорнутий троп актуалізує
наочність зображуваної картини та передає образне, індивідуальне бачення міста персонажемписьменником (the marzipan cars). Тобто картина зумовлена не лише місцем, позицією спостерігача, але й
способом його бачення.
Мейотичні тропи в оповіданні "One Warm Saturday" також являють собою результат погляду згори, з
бару, розташованого високо над морем: he saw the black dots of bathers, the stunted huts, the jumping dwarfs
round the Punch and Judy, and the tiny religious circle.
Таким чином, мейотичні тропи відображають ракурс бачення об’єкта з певної точки простору.
Погляд з великої відстані, здалеку та згори реалізується в іншому прикладі мейозису: She stood on a hill
no bigger that a house, but the field below and the shining strip of river were as little as through the hill were a
mountain rising over a single blade and a drop of water; the trees round the farmhouse were firesticks, and the
Jarvis peaks, and Cader peak beyond them to the edge of England, were molehills and stone’s shadows in the
single yard of the distance ("A Prospect of the Sea").
Але більшість мейотичних тропів, як у творі "A Prospect of the Sea", передають не лише ракурс
бачення. У наведеному оповіданні тропи використовуються для зображення дивовижних змін оточуючої
природи. Коли поруч з головним персонажем – хлопчиком – на пагорбі з’являється дівчина-чарівниця,
все перед його очима, насамперед природні об’єкти, починає зменшуватися. Перетворення природи є
результатом магічного впливу чарівниці, чиєю метою є здивувати хлопця, показати йому свої
надзвичайні можливості: From the first shade, the boy stared at the river disappearing, the hundred house
trees dwindling to a stalk, and the four corners of the yellow field meeting in a square that he could cober with
his hands. He saw the many-coloured county shrink like a coat in the wash.
Мейотичні метафори і порівняння відображають не так ракурс бачення, як емоційний стан хлопчика,
його страх перед чарівницею і разом з тим образне бачення (county shrink like a coat). Метафора two
towns in the palms of the mined mountains у творі "The Orchards" актуалізує антропоморфну ознаку (долоні
гір) навіть більшою мірою, ніж мейотичну сему, ракурс бачення. Звідки у цьому прикладі може дивитися
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оповідач – з неба, з літака? Можна говорити про наявність у мейотичному тропі, поряд з ракурсом,
іншого елемента – того елемента, який відомий філософ Л. Вітгенштейн називав аспектом. Аспект він
вважав "відзвуком думки у погляді" [6: 299-300], тобто аспект – це відображення емоційного,
асоціативного бачення.
Аспект присутній як важливий компонент у ряді просторових мейотичних тропів у творах Томаса.
Якщо спостерігач дивиться на місто згори, то його бачення міста як іграшки свідчить про перевагу
аспекта у тропеїчному механізмі. Домінуюча роль аспекта проявилася в антропоморфній картині
природи: By midnight two more valleys lay beneath him dark with their two towns in the palms of the mined
mountains; a valley, by one in the morning, held Aberbabel in its fist beneath him ("The Orchards"). У першій
частині речення ракурс і аспект бачення таких об’єктів, як долина, місто, гора, взаємодіють у тропі, а у
другій половині речення аспект, антропоморфність переважають мейотичний компонент, оскільки автор
передає імпліцитну загрозу місту з боку природи. І в цілому в творі аспект домінує над ракурсом
бачення, оскільки в позиції спостерігача перебуває головний герой – письменник, саме його образне,
асоціативне бачення міста і природи передається Томасом.
Присутність психологічного аспекту в погляді, образного бачення відчувається і в ряді інших за
семантикою тропів, гіпербол і метафор: the bald, old man withered into a black hump; a lawn was the sea or
the shore or the sky ("The Tree"). В оповіданні "The Enemies" тропеїчна комбінація метафори і
метаморфози відображає авторське бачення травинок як оракулів, як божественого явища, що свідчить
про духовне ставлення автора до природи, його пантеїстичний світогляд: the wind blew back the heads of
heads of nearby grasses and made an oracle of each green mouth.
Ракурс, і особливо аспект бачення, що реалізуються у творах Ділана Томаса у мейотичних тропах, у
ряді гіпербол, метафор і метаморфоз, являють собою яскравий прояв бачення ніби вперше. Саме цей
ефект, вплив емоційного, психологічного стану оповідача або персонажа дозволяє зобразити графство як
пальто після прання, місто як іграшку.
Якщо у наведених прикладах мейотичні тропи відображають страх, здивування або захоплення
силою, красою природи, то в оповіданні "A Story" мейозис реалізується імпліцитно, через розгортання
різних характеристик жінки: she was so small and silk and quick and made no noise at all as she whisked on
padded paws; and once she sleeked out of the room, to squeak in a nook or nibble in a hayloft, you forgоt she
had ever been there. Цей розгорнутий опис веде читача до думки, що жінка описується як мишка –
маленька, тихенька; ніжки, як лапки, і т.ін.
Таким чином, мейотичні тропи у прозі Томаса відображають як місце спостерігача, ракурс бачення,
так і аспект, ставлення оповідача або персонажа до природи, міста, людей. При розгортанні мейотичні
тропи взаємодіють з метафорами або метаморфозами, що сприяє створенню значного стилістичного та
емоційного ефекту.
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Емец А.В. Мейотические тропы как отражение ракурса и аспекта видения в художественном тексте.

В статье рассматриваются стилистические и прагматические особенности использовния мейозиса в
прозе Дилана Томаса. Отмечается, что мейотические тропы отражают не только позицию
наблюдателя, ракурс видения, но и аспект – психологическое, эмоциональное состояние рассказчика.
Yemets O.V. Meiotic tropes as the reflection of foreshortening and aspect of vision in fiction.
The article considers the stylistic and pragmatic peculiatities of using meiosis in Dylan Thomas’s prose. It is
determined that meiotic tropes reflect not only the position of the observer, foreshortening but also the aspect
of vision – the emotional, psychological state of narrator.
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АД’ЄКТИВАЦІЯ ТА СУБСТАНТИВАЦІЯ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена дослідженню одного з проявів функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць
у сучасній англійській мові – лексикалізації синтаксичних конструкцій. Вивчення семантичних,
морфологічних та синтаксичних особливостей складних слів синтаксичного типу дає підставу
стверджувати, що функціональними проявами лексикалізації синтаксичних одиниць є їх субстантивація
та ад’єктивація.
Функціонування мови як динамічної системи пов'язане з функціонуванням мовних одиниць у
висловлюванні. Являючи собою відкриту, нелінійну систему, мова, за безумовної наявності певної
упорядкованості та взаємозалежності елементів, припускає наявність окремих перехідних випадків,
присутність ядерних та периферійних одиниць. Саме до таких перехідних явищ, мовний статус яких
залишається спірним, належать полікомпонентні слова, створені шляхом інтеграції синтаксичних
одиниць.
Наша стаття присвячена дослідженню лексико-граматичних особливостей композитів синтаксичного
типу. Ми ставимо за мету виявлення та вивчення категоріальних та прагматичних трансмодифікацій
новоутворень, які формуються в результаті лексикалізації синтаксичних одиниць – словосполучень та
речень.
Перш ніж розпочати детальний розгляд лексико-граматичних особливостей вищеназваних мовних
одиниць, вважаємо за потрібне зосередитися на вивченні явища функціональної трансорієнтації
лінгвальних одиниць, оскільки лексикалізація синтаксичних конструкцій є одним з конкретних проявів
цього макрофеномена.
Як відомо, кожна лінгвальна одиниця як елемент мовної системи має певну "функціональну
орієнтацію", тобто використовується у висловлюванні в "прототиповій функції, що узуально закріплена і
відображена в значній кількості різноманітних контекстів" [1: 10]. Проте в процесі здійснення
комунікативного акту окремі одиниці мовної системи можуть виконувати атипові, узуально не закріплені
функції, що призводить до зміни їх категоріальних характеристик та прагматичних особливостей. У
сучасній англійській мові функціональні трансформації такого типу відбуваються доволі часто і
охоплюють різні рівні мовної системи. Здатність мовної одиниці до "зміни її функціональних
характеристик при повному збереженні плану вираження" вчені визначають як явище функціональної
переорієнтації [2: 48].
Функціональної переорієнтації (за іншою термінологією – функціональної трансорієнтації) можуть
зазнати як одиниці одного рівня мовної системи, так і різнорівневі мовні знаки. Прикладом
функціональної трансорієнтації одиниць одного рівня може бути конверсія лексичних одиниць або
перехід номінативних одиниць у службові і навпаки. Функціональна трансорієнтація різнорівневих
мовних одиниць виявляється у афіксалізації лексичних одиниць, лексикалізації морфем, лексикалізації
синтаксичних одиниць. Ми схильні розглядати явище функціональної трансорієнтації лінгвальних
одиниць як один з провідних факторів розвитку і самовдосконалення системи сучасної англійської мови,
оскільки створені для задоволення ситуативних комунікативних потреб нові функціональні варіанти
мовних одиниць у разі їх узуалізації здатні збагачувати мовну систему.
У сучасній англійській мові можна виділити чимало полікомпонентних лексичних одиниць, які
структурно корелюють з синтаксичними комплексами – словосполученнями та реченнями. Утворення та
функціонування таких полікомпонентних лексичних одиниць є прагматично обумовленим. Такі лексеми
виникають внаслідок необхідності заповнення лакун номінативного характеру та можливості економно
та ємно виразити поняття, якими б складними вони не були, в межах одного слова. Оскільки складні
слова синтаксичного типу мають яскраві змістовні та експресивні якості, вони часто використовуються
учасниками конунікативного акту (комунікантами) задля більш повного задоволення номінативнокомунікативних потреб.
Вивченню різних аспектів утворення та функціонування лексикалізованих синтаксичних одиниць
англійської мови присвячено чимало наукових праць, серед яких особливо слід відзначити роботи
Д.І. Квеселевича [3; 4; 5], які містять дослідження механізмів формування та систематизації цих
утворень. Так, зокрема, Д.І. Квеселевич визначив три стадії формування полікомпонентних слів, кожна з
яких має відповідне лінгвістичне вираження. Отже, етапами інтеграції словосполучення у слово є:
1) співположення (мовним вираженням якого є словосполучення); 2) зближення (що реалізується в мові у
формі словостягнення); 3) інкорпорація (якій відповідає складне слово) [4: 9-10].
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Однак чимало питань стосовно природи, сутності та статусу лексикалізованих синтаксичних
конструкцій ще й досі залишається невирішеними або мають дискутивний характер. У лінгвістиці немає
навіть єдиного загальновизнаного терміна для номінації цих лінгвальних одиниць. Це, на нашу думку,
пояснюється їх двоїстим характером: з одного боку – словоподібністю, а з іншого – наявністю певних
синтаксичних ознак [6: 7]. Уся розмаїтість підходів до вивчення проблеми утворення та функціонування
лексикалізованих синтаксичних конструкцій відбивається у різноманітності термінів, що застосовуються
для найменування цих одиниць: складні слова з внутрішнім синтаксисом [7: 136], зрощення [8: 25],
слова-фрази [9: 86], складні слова синтаксичного типу [10: 11; 11: 7], інкорпоровані слова [6: 77], цитатні
слова, або голофразис [12: 122], словоречення [13: 6], полікомпонентні лексичні одиниці [14: 3],
синтаксичні композити, голофрастичні композиткомплекти, "композитоїди", універбати-речення [15:
128-129].
Англійські "суперскладні слова" дуже нагадують за своєю будовою і змістом "полісинтетичні
інкорпоруючі комплекси" індіанських мов [16: 45], саме тому складні слова синтаксичного типу деякі
вчені розглядають як прояви полісинтетичності [15: 129], які поряд з окремими синтетичними
рудиментними ознаками зустрічаються в сучасній, переважно аналітичній за своєю граматичною
будовою, англійській мові. Наявність полікомпонентних слів, створених шляхом лексикалізації
синтаксичних одиниць в усіх сучасних мовах індоєвропейської сім’ї, а також наявність "наддовгих
складних слів у епічному санскриті" [16: 42] дає підстави стверджувати, що механізми утворення
складних слів із синтаксичних конструкцій сформувалися у стародавні часи – можливо, ще у часи
функціонування єдиної індоєвропейської прамови.
Англійська мова через свій аналітизм, має певну "схильність" до створення полікомпонентних
лексем. Відсутність принципової різниці між словом та кореневою морфемою спрощує інтеграцію
синтаксичних одиниць в окрему лексему. Трансформація синтаксичних одиниць у лексичні в англійській
мові, як правило, відбувається без зміни у формі вираження, наприклад: state of the union → state-of-theunion (address); law and order → law-and-order (policy); freedom of information → freedom-of-information
(legislation). Це явище Е. Бенвеніст назвав метаморфізмом [17: 255].
Трансформація синтаксичних одиниць у лексичні являє собою своєрідний спосіб словотвору,
характерною відмінністю якого є те, що вихідною основою для здійснення акту словотворення слугує не
коренева морфема, а цілий синтаксичний комплекс, до того ж механізм формування нової лексеми –
інтеграція словосполучення або речення – є теж доволі своєрідним. Процес трансорієнтації синтаксичних
одиниць можна також назвати лексикалізацією, оскільки його кінцевим результатом є утворення
лексичної одиниці з усіма характерними для одиниць цього рівня властивостями. Отже, під
лексикалізацією слід розуміти набування синтаксичною конструкцією лексико-граматичних ознак слова.
У кожному конкретному висловлюванні
лексикалізовані синтаксичні одиниці функціонально
наближаються до слова, оскільки використовуються для найменування конкретного предмета або явища
з тими чи іншими важливими для певного акту комунікації ознаками.
Незважаючи на різноплановість лексикалізованих синтаксичних конструкцій, значна їх кількість
являє собою усталені лексичні одиниці з властивими їм категоріальними ознаками. Головними ознаками
лексикалізованих синтаксичних одиниць є їхнє смислове зрощення, фонологічна та графічна
цільнооформленість, здатність виступати окремим членом речення. Показовою ознакою того, що
новоутворення являє собою лексичну одиницю, слід вважати його здатність слугувати основою для
створення похідних, наприклад: matter-of fact → matter-of-factly, matter-of-factness; do-it-yourself → do-ityourselfer, do-it-yourselferism, a dog-in-the-manger → dog-in-the-mangerish.
Cf.: …he had been calm in the confidence this man instilled through hisbody, his measured movements, and
his matter-of-fact tone. [23: 125]; "Thorp doesn’t talk," Philipson said matter-of-factly, "at least, he doesn’t
talk sense".[23: 264]; In retrospect he could see that the very fact of Bing had pushed him forward – the youthful
insolence with which Bing had tackled the Fourth of July leaflet, the definition of the whole complex of war
aims; the plucky matter-of-factness that made it bearable to listen to BBC’s broadcast of their obituary – even
to laugh at it.[23: 578]; …Lena had scant patience with the dog-in-the-manger wife. [24: 253]; So it is hard to
see what the problem is beyond a dog-in-the-mangerish desire not tо give anything away. [25: 68].
Аналіз мовних фактів дає можливість стверджувати, що найбільш типовими функціональними
проявами лексикалізації синтаксичних одиниць є ад’єктивація та субстантивація. При цьому
лексикалізовані новоутворення характеризуються відповідними лексичними та граматичними
категоріальними ознаками. Лексичне значення ад'єктивованої синтаксичної одиниці містить вказівку на
ознаку, наприклад: better-than-average kicker, not-so-little change, two-hundred-mile-an-hour train, hard-toread pages), а субстантивованої синтаксичної конструкції – предмет, наприклад: a mass-productionexpert, that don’t-crowd-me-night, his bride-to-be.
Лексикалізація синтаксичних одиниць передбачає їх граматичну категоризацію. Ті новоутворення, що
функціонально уподібнюються до прикметників, характеризуються наявністю ад'єктивного
граматичного значення, синтаксичної функції означення або іменної частини присудка, наприклад: …Roy
61

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

could see that the mud-and-rock chimney-piece was so placed that it was flat against a large pine outside. [26:
149]; You know, dreams don’t have to be exactly true-to-life in order to come true. [27: 322]; It would be small
but hole-in-the-corner [24: 328].
Для субстантивованих синтаксичних одиниць характерними є морфологічні властивості іменника:
наявність категоріальної ознаки числа (Besides, she wasn’t in the mood to hear any of her mother’s I-toldyou-so’s [28: 13]); вказівка на категорію означеності / неозначеності, виразниками якої в англійській мові
є артиклі (No use wasting the time-of-day [26: 146]; Roy was a self-styled mass-production-expert [26: 73]) В
якості означення субстантивованої одиниці можуть вживатися прикметники (The voice of the desk clerk
sounded as usual, efficient and with just enough oiliness to create the immage of a permanent and stable atyour-servuce [23: 177]), присвійні або вказівні займенники (Otto and his bride-to-be could feel the sun’s
warmth when they took off their wet bathing suits [27: 129]; We might find a nice safe spot in the woods and hole
up until all that law-and-order goes away [26: 177], іменники в Possessive Case (Besides, she wasn’t in the
mood to hear any of her mother’s I-told-you-so’s [28: 13]).
Синтаксичні функції, характерні для субстантивованих словосполучень та речень, відповідають
функціям, що традиційно притаманні іменникам. У реченні вони можуть виконувати, зокрема, функції
підмета, додатка, обставини, іменної частина складеного присудка: Little Miss Get-Into-Everything has
lived across the street from me all my life… [29: 13]; "No use wasting the time-of-day", Roy said [26: 146]; I felt
like shouting at them, where are you, what’s happened to all that law-and-order! [26: 187]; His hand found the
lamp on the chest-of-drawers where it should have been… [26: 200]; Roy was a self-styled mass-productionexpert [26: 73].
Що стосується внутрішнього наповнення, то в результаті лексикалізації синтаксичних конструкцій
утворюються складні слова особливого типу, які мають значну інформаційну ємність і відрізняються
семантичною насиченістю. Вивчення семантики новоутворенних лексичних одиниць ґрунтується на
співвіднесенні значення похідних слів зі значенням компонентів твірної основи. Такою основою слугує
готова синтаксична конструкція – словосполучення або речення – з притаманними їй синтаксичними
зв'язками та відносинами, які визначаються наявністю елементів зовнішнього синтаксису: прийменників,
сполучників, порядку слів. У результаті лексикалізації синтаксичної одиниці
зв'язки між її
компонентами втрачають актуальність як граматичні показники, але впливають на семантику похідного
слова.
Семантика похідної лексичної одиниці не є простою сумою значень компонентів, що входять до її
складу, а лише корелює з ними. Значення похідного слова слід співвідносити задля "адекватного
сприйняття з його екстралінгвістичною спрямованістю на предмет, явище, ставлення реального світу"
[18: 66]. Нове лексичне утворення набуває додаткового значення, що виявляється у новому
граматичному статусі або в новому експресивно-образному забарвленні. Залежно від характеру
"прирощення значення" [19: 9] лексикалізовані одиниці поділяються на семантично прозорі та
ідіоматизовані. Значення лексикалізованого новоутворення може безпосередньо виводитися із значень
компонентів, що входять до його складу, тобто бути "структурно мотивованим" [20: 89]. Значення всієї
лексикалізованої одиниці, яке визначається значенням конституєнтів, формується за так званою
аддитивною ознакою [21: 159], що полягає у "складанні" значень компонентів і додаткового компонента,
який виникає в семантичній структурі цього слова (наприклад, предметність, ознака і т.ін.).
Серед складних слів синтаксичного типу існує чимало одиниць з досить прозорою семантикою,
наприклад: green-and-white-striped ski socks (смугасті, біло-зелені шкарпетки); a two-hundred-mile-anhour train (поїзд, що рухається зі швидкістю двісті миль за годину); out-of-town tourists (люди, що
відправляються в подорож за місто); hard-to-read pages (складні для читання сторінки). Однак,
незважаючи на мотивованість значення, лексикалізовані одиниці набувають певного категоріального
граматичного значення (про що вже йшлося вище), що призводить до виникнення у семантичній
структурі слова додаткових сем. Наприклад, in-the-face fact (явний, очевидний факт) має додаткову сему
ознаки, mayor-to-be (майбутній мер) має додаткову сему предметності, matter-of-fact-ness (прозаїчність,
позбавленість фантазії) набуває додаткову сему абстрактного поняття.
У деяких семантично прозорих словах цього типу можуть спостерігатися семантичні зсуви,
наприклад, звуження значення (а good-for-nothing – "нікчема" використовується лише для позначення
людини). В інших випадках лексикалізовані одиниці можуть набувати додаткової конотації, що
обумовлює їх функціонування в певних мовленнєвих ситуаціях, оскільки похідне слово може викликати
певні екстралігвістичні асоціації, що обмежують сферу їх вживання, наприклад, get-you-home boil –
резервний паровий котел належить до морської термінології.
Інший шлях формування семантики лексикалізованих синтаксичних одиниць полягає у взаємодії
значень складових компонентів, що призводить до "якісного стрибка та виникнення інтегративного
цілого" [21: 159]. Внаслідок цього виникають своєрідні ідіоматизовані одиниці, у яких синтаксичні та
семантичні відносини між компонентами, так би мовити, нейтралізовані, але відіграють певну роль у
мотивації значення одиниці вторинної номінації. Семантична мотивація таких одиниць має особливий
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характер, оскільки "при словотворенні на синтаксичній основі утворенню одиниць номінації передує
висловлювання про об'єкт, що позначається, відбувається мотивація не словом, а судженням,
висловлюванням, яке містить дефініцію предмета" [22: 36].
Серед семантично невмотивованих полікомпонентних лексем можна виділити складні слова,
значення яких формується у процесі різноманітних семантичних переосмислень. До них належить,
наприклад, метафоричний перенос (box-of-teeth – акордеон; kiss-and-tell – той, хто повідомляє про
інтимні подробиці з життя родичів та близьких людей (про мемуарну літературу); meat-and-potatoes –
дуже важливий, той, що має велике значення (про проблему)); метонімічний перенос (fly-by-wire – той,
що має відношення до системи авіаконтролю, дію якої спричинюють електричні імпульси, які надсилає
комп'ютер; just-in-time – виробнича діяльність з використанням мінімальних запасів сировини,
матеріалів, компонентів; too-big-for-his-own-pants – людина, якій давно слід подорослішати).
Деякі лексикалізовані одиниці, що мають ідіоматичне значення, утворюються в результаті стягнення
компонентів фразеологічних сполучень. Процес лексикалізації фразеологічних одиниць полегшується
тим, що вони за своєю семантикою наближаються до слова і, на думку багатьох лінгвістів, є одиницями
лексичного рівня мовної системи, крім того, фразеологізми завжди виступають окремим членом речення.
Лексикалізація фразеологічних конструкцій полягає у фонологічному та графічному "цільнооформленні"
твірних фразеологічних одиниць, наприклад, Some God-damned thirty-silver-pieces Judas! [23: 96]; Lena
had scant patience with thе dog-in-the-manger wife [24: 258].
Серед лексикалізованих синтаксичних одиниць є чимало утворень з ідіоматизованою семантикою, у
яких мотивація значення майже не простежується, а відносини між компонентами, їх прямі смислові
зв'язки майже повністю нейтралізовані. Їх значення практично неможливо вивести із значень
конституєнтів твірного словосполучення або речення, наприклад: a come-by-chance – позашлюбна
дитина; fly-by-night – ненадійний, безвідповідальний; dyed-in-the-wool – відчайдушний, твердолобий; oneof-us – прибічник, політичний спільник.
Таким чином, у процесі комунікативної діяльності відбувається функціональна трансорієнтація
лінгвальних одиниць, у результаті якої утворюються лексикалізовані синтаксичні конструкції. У силу
типологічних особливостей сучасної англійської мови, в якій немає принципової різниці між основою та
словом, утворення полікомпонентних лексичних одиниць значно полегшено. Мовні факти дають
підстави стверджувати, що в результаті інтеграції словосполучень та речень утворюються
цільнооформлені полікомпонентні лексичні одиниці, які за своїми лексичними та граматичними
ознаками відповідають прикметникам та іменникам.
Перспективними напрямками подальших студій є більш глибоке та системне дослідження
семантичних процесів, пов’язаних із лексикалізацією синтаксичних одиниць, визначення способів
перекладу складних слів синтаксичного типу іншими мовами, зокрема українською. Подальшого
дослідження потребує і проблема трансорієнтації лінгвальних одиниць, оскільки вона, на нашу думку,
являє собою один з провідних факторів розвитку та самовдосконалення системи сучасної англійської
мови.
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Еникеева С.М. Адъективация и субстантивация синтаксических единиц в современном
английском языке.
Статья посвящена исследованию одного из проявлений функциональной трансориентации языковых
единиц в современном английском языке – лексикализации синтаксических единиц. Изучение
семантических, морфологических и синтаксических особенностей сложных слов синтаксического типа
даёт основание для утверждения о том, что функциональными проявлениями лексикализации
синтаксических единиц являются субстантивация и адъективация.
Yenikeeva S.M. Adjectivation and substantivation of syntactical units in Modern English
The аrticle deals with the problem of lexicalization of syntactic units as one of the ways of functional transorientation of lexemes in Modern English. Our reseаrch of semantic, morphological and syntactic properties of
the English lexicalized syntactic units has led us to the conclusion that lexicalization is functionally realized in
their substantivation and adjectivation.
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КОМПОЗИЦІЙНО-ЗМІСТОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТІВ ПРИКЛАДІВ
Предметом статті є виділення інваріантної моделі текстів прикладів в англомовній дидактичній
літературі в сфері економіки й психології, визначення константних і факультативних компонентів цієї
моделі. Ключові поняття: текст прикладу, композиційно-змістова схема, експозиція, ключова фраза,
маркер, ядро.
Актуальність дослідження визначається орієнтацією сучасної лінгвістики на соціально зумовлене
функціонування мови, розуміння її діяльнісного аспекту; безпосереднім зв’язком проблем, що
випливають у процесі написання та функціонування текстів прикладів з огляду на тенденції розвитку
антропоцентрично орієнтованої лінгвістики. Дослідження є актуальним ще й тому, що тексти прикладів
досліджуються в англомовній дидактичній літературі в сфері економіки й психології, які репрезентують
науковий функціональний стиль. Вони істотно впливають на якість наукової комунікації – важливого
джерела інформації та впливу на адресата.
Тексти прикладів належать до інформативно-експланаторного типу текстів. Враховуючи
загальноприйнятий критерій моделювання, згідно з яким тексти можуть бути побудованими за стійкою
моделлю, узуальною або вільною [1; 2; 3], тексти прикладів належать до узуальної моделлі, а їх
композиційно-змістова структура характеризується значною варіативністю. Для цього типу текстів
властивою є експліцитна жорстка адресація, що, за О.М. Мороховським [3: 234], є стилеутворюючим
фактором. На відміну від текстів з жорсткими моделями, модель текстів прикладів може бути
редукованою, і в ній може змінюватися порядок слідування її компонентів. Для моделі текстів прикладів
притаманною є експансія, наприклад, включення в текст прикладу парантез. Тексти прикладів
маніфестують присутність автора, і його індивідуальна стилістична манера є маркованою.
Композиція текстів прикладів підпорядкована логічному прямуванню авторської думки.
Композиційна структура може складатися з наступних елементів: заголовка, лексичних жанрових
маркерів тексту прикладу, зверненням до адресата, ключової фрази, експозиційної частини (послідовного
розгортання ідей чи подій), висновку чи заключної частини, передачі чужого монологічного мовлення,
передачі чужого діалогічного мовлення, цитат. Елементи композиції займають різні позиції в текстах
прикладів та по-різному комбінуються. Розглянемо найуживаніші типові моделі.
Структура, яка виражається тріадою, є однією із домінантних моделей текстів прикладів підмови
економіки й психології дидактичної літератури наукового функціонального стилю:
ключова фраза з маркером – експозиція – висновок
For example, Europeans are less concerned about body odor, and few buy or use a deodorant. Yet
Americans spend millions of dollars on such products. Advertising says that using Ban deodorant "takes the
worry out of being close". But is marketing activity the cause of the difference in the two cultures? Most
research says that advertising can’t convince buyers of something contrary to their basic attitudes
(W.D. Perreault).
Ключова фраза складається із двох речень (речення 1, 2) і презентує твердження, що європейці менше
турбуються доглядом за своїм тілом і тільки незначна частина населення купує дезодоранти, в той час як
американці витрачають мільйони доларів на таку продукцію. Риторичним питанням автор привертає
увагу адресата, що, певно, різниця в культурах і є проблемою, яка входить в дослідження маркетингу
(реч. 3, 4). У висновку (реч. 5) зазначається, що реклама не може переконати покупців у тому, що не
притаманне їх смакам.
Таку структуру текстів прикладів можна вважати закритою. Структура, яка містить ключову фразу,
експозицію й висновок чи заключну частину, називається "закритою" [4: 85].
Наступний текст прикладу маніфестує "відкриту" структуру, яка має тільки два елементи:
ключова фраза з маркером (реч. 1) – експозиція (реч. 2, 3, 4, 5)
Gun control in the U. S. is an example. Each year, thousands of people are killed with handguns. Yet there
are producers who make and sell handguns at a profit. And there are many consumers who feel strongly about
their right to own guns. But others argue that handguns are a threat to society. They want handgun sales banned
and sales of all weapons limited – as is the case in many countries (W.D. Perreault).
У композиційній структурі текстів прикладів можуть бути відсутніми декілька елементів, наприклад,
як у наступному ілюстративному тексті, де відсутні ключова фраза, зачин. Обидва речення є
експозицією, вони однаково важливі та інформативні, жодне з них не можна визначити як провідне:
експозиція (реч. 1, 2)
For example, a mid-career manager who is 50 years old can have quite a different attitude about job
advancement (involving greater responsibilities) than the attitude of a manager nearing retirement. A bachelor’s
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reaction to a promotion involving relocation is likely to be different from that of a father of school-age children
(J.H. Donnelly).
Три зазначені типи композиційно-змістової організації текстів прикладів є домінуючими, вони
можуть мати три структурні елементи чи навіть один, але роль виконують одну і ту ж – служать
експланацією, показом, ілюстрацією; несуть яскраву зрозумілу інформацію, оскільки ядро – експозиція –
завжди виступає структурним елементом.
Представимо композиційну схему тексту прикладу, де в експозиції презентується чуже монологічне
мовлення:
ключова фраза з маркером – експозиція чужого мовлення
A good example is the answer given by a janitor at a defense contractor, a manufacturer of helicopters, when
asked whether he considered his job important or not. His response, as he continued sweeping the floor, was "I
know that a clean environment contributes to a low defect rate. My cleaning of these floors contributes to
keeping our helicopters flying and therefore minimizing loss of life" (W.L. Cats-Baril).
Очевидно, що автор, презентуючи чуже мовлення дослівно, представляє його як типове; хоче
підкреслити, що таку відповідь можна очікувати від кожного, хто з відповідальністю ставиться до своєї
праці. Текстом прикладу автор акцентує увагу адресата, що для досягнення якості у виробництві не може
бути дрібниць, тут усе є важливим, навіть праця прибиральника.
Розглянемо композиційну схему тексту прикладу, яка є типовою в текстах прикладів великих за
розміром, що мають свої заголовки та відокремлені від загального контексту:
поєднання заголовка і маркера example – ключова фраза (реч. 1) –
експозиція (реч. 2, 3, 4) – заключна частина (реч. 5)
Examples of Reengineering
Before going further, perhaps some examples of business process reengineering efforts would help illustrate
some of the concepts discussed so far. In 1988, CIGMA Corporation (a leading provider of insurance-related
products) found its income had fallen from the previous year. As part of a new corporate strategic planning
process, the chief information officer (CIO) started a review of how well the information systems department
was supporting the strategic goals of the organization. The study revealed that sophisticated and expensive
information systems were supporting an old organization. These systems have not changed the underlying
processes and had not had the desired impact on the business (W.L. Cats-Baril).
У цьому тексті прикладу експозиційна частина тісно пов’язана із його заголовком, який допомагає
розкрити зміст тексту. Тут спостерігаємо поєднання заголовка і маркера цього типу тексту. В інших
випадках зустрічається маркер тексту прикладу як заголовок.
Наступним текстом прикладу продемонструємо наявність цитати в експозиції:
маркер – ключова фраза – експозиція з цитатою
For example, Jenkins-Hall and Sacco (1991) assert that "studies that therapy is not a culture-free activity
and cultural variables enter into treatment in ways that parallel their operation in society" (B. Lahey).
Розглянемо текст прикладу з чітко вираженою функцією розгортання сюжетної лінії оповіді за
хронологією подій. Така композиційна будова текстів прикладів належить до раритетних:
звернення-зачин (реч. 1) – експозиція (реч. 2, 3, 4) – розвиток події (реч. 5, 6, 7) – кульмінація (реч. 8) –
розв’язка (реч. 9) – висновок (реч. 10)
Consider the following case study (Revitch & Schlesinger, 1978) involving aggressive behavior: A 26-yearold schoolteacher met a woman with whom he fell intensively in love. Several months after their love affair
began, the schoolteacher became depressed, drank heavily, and talked about suicide. His actions became
bizarre. On one occasion, he punctured the tires of his beloved’s car. On another, he stood on the side of the
road where she passed frequently in her car and extended his hand in his pocket so she would think he was
holding a gun. His relationship with the woman vacillated between love and hate. Only 8 months after meeting
her, the teacher shot and killed her while he was a passenger in the car she was driving. Soon after the act, he
ran to a telephone booth to call his priest. This case reveals how depressive moods and bizarre thinking can
precede violent acts, such as murder (J.S. Halonen).
Текст прикладу наводиться з іншої сфери комунікації – з побутової, тому ситуація зрозуміла адресату
й корелює з його досвідом. За розвитком сюжетної лінії текст прикладу наближається до розповіді.
Сюжет пов’язується не тільки з рухом зовнішніх подій, а й з рухом, "перебігом" внутрішніх подій, які
відбувалися з суб’єктом цієї історії.
У результаті моделювання можна визначити модель чи її своєрідний інваріант, який здатний служити
основою для певного числа варіантів текстів прикладів. Модель може бути представлена формулою з
одного елемента: "експозиція", яка несе основну інформацію і складає інформаційне ядро тексту
прикладу. Така модель має свої варіанти, які найчастіше можуть мати у своїй композиційно-змістовій
схемі два чи три елементи, але загальним обов’язковим елементом у всіх трьох схемах є саме експозиція.
Факультативним компонентом варіантів моделі композиційно-змістової схми текстів прикладів є
заголовок. Схематично модель відображається таким чином:
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заголовок

ключова
фраза +
маркер

експозиція

заключна
частина

Отже, найбільш типовими моделями текстів прикладів виявлено наступні: ключова фраза +
експозиція + висновок; експозиція + висновок; експозиція; заголовок + ключова фраза + експозиція +
висновок. Ядром, облігаторним елементом композиційної структури усіх текстів прикладів виступає
експозиція – частина, яка пояснює, коментує певні висловлення в контексті, презентує послідовне
розгортання ідеї. Преамбула (презентація основної ідеї) майже завжди супроводжується маркером тексту
прикладу, а якщо вона займає препозицію, то текст прикладу починається відразу з експозиції. Заголовок
виступає факультативним елементом.
З аналізу текстів прикладів випливає, що їх композиційна модель відображає жанровий принцип їх
побудови, який ґрунтується на єдності всіх елементів структури і змісту та якісно відрізняє їх від інших
типів текстів. Особливості композиційної організації зумовлені прагматичною спрямованістю текстів
цього типу й експлікують тенденцію до стереотипності. Варіативність композиційної моделі текстів
прикладів зумовлює їх типи, визначення яких є перспективою подальшого дослідження.
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Жук Л.Я. Композиционно-смысловая структура текстов примеров.
В статье представлена выделенная инвариантная модель текстов примеров в англоязычной
дидактической литературе в сфере экономики и психологии, определены константные и
факультативные компоненты этой модели. Ключевые понятия: текст примера, композиционносмысловая схема, экспозиция, ключевая фраза, маркер, ядро.
Zhuk L.Ya. Compositional structure of texts of examples.
The paper presents invariant model of texts of examples of contemporary English didactic literature in the
sphere of Economics and Psychology with its constant and optional elements. Key words: text of example,
compositional scheme, exposition, key phrase, marker, nucleus.
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ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ ТА ДУМОК ПРО ПЕРЕКЛАД У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФРАНЦІЇ
Дослідження присвячено історії перекладу та висловлювань про переклад у Франції ІХ – XIV ст.,
особливостям середньовічного перекладу та його значенню для становлення французької літератури,
початку французької лексикографії.
Теорія перекладу – це та ж історія перекладознавства, але очищена від проявів суб’єктивного фактора
та систематизована на об’єктивних засадах, а історія перекладознавства – це персоніфікована та
драматизована теорія перекладу, в якій кожне наукове поняття та теоретичне положення містить ярлик, в
якому вказані особи, дати та конкретні обставини, пов’язані з їхньою появою в науці. І як вказував
Вернадський: "Кожне покоління наукових дослідників шукає і знаходить в історії науки відбиття
наукових течій свого часу" [1].
У різні епохи на переклад дивилися по-різному, й кожна літературна епоха кожного народу має свої
конвенційні норми, зокрема уявлення про адекватність перекладу, котрі час від часу переглядає [2]. Зараз
не існує якоїсь загальної згоди стосовно того, що є середньовічним перекладом чи до якої міри можна
наші сучасні погляди на переклад переносити на часи середніх віків. Сперечаються медіавісти про те, чи
варто оцінювати середньовічні переклади в критеріях правильно /неправильно або добре / погано,
наполягаючи на історичній обумовленості бажаності точного перекладу. Інші ж взагалі вважають, що
будь-яка оцінка накладає наші сучасні уявлення про переклад на світ, який докорінним чином відмінний
від нашого [3], тим більше, що при порівнянні неможливо стверджувати напевне, що перекладач
працював із того рукопису, який дійшов до нас, або що ми маємо точну копію справжнього перекладу –
адже й переписувачі, бувало, істотно втручалися до тексту, додаючи чи вилучаючи фрагменти ( не
кажучи вже про перекладачів) [4]. А перекладачі часом брали на себе роль компіляторів. Так, де Мен
майже не бачив різниці між перекладом та оригінальною творчістю. Можливо, як реакція на такі
фундаментальні розбіжності в поглядах на переклад у середні віки та зараз, предметом дослідження
медіавістів останнім часом став сам перекладач, хай навіть для нас і анонімний, у той час як дослідники
сучасних перекладів говорять радше про "переклад" та про "процес перекладу". А оскільки створення
всякої теорії вимагає великої кількості фактів, то створення істинно сучасної теорії перекладу неможливе
без створення великої кількості націонаональних історій перекладу, в зв’язку з чим об’єктом нашого
дослідження стала історія перекладу та перекладацької думки середньовічної Франції. Новизна
дослідження полягає у тому, що переклад тут розглядається як факт культури, а не мовної поведінки, а
метою стало встановити роль перекладу та його форми у вказаний час, що приведе до більш ясного
розуміння теорії та практики європейської традиції перекладу.
Що стосується зв’язків між мовою та перекладом, то, з одного боку, письмова латина стає lingua
franca середньовічної Європи як мова церкви, права, освіти, науки. А от lingua romana rusticа (латина,
якою розмовляли солдати армії завойовників, посадовці, купці та ін.), з іншого боку, породжує різні інші
романські мови, включаючи й французьку. Ще в IX ст. ця глибока розбіжність між цими двома гілками –
класичною латиною та латиною народу, так званою "вульгарною латиною", – стає настільки помітною,
що її визнають і церква, і королівський двір, і виникає необхідність упорядкувати письмову мову,
відновити "правильну" латину, що разом з тим призвело до визнання автономії народних мов. Саме тоді
переклад починає відігравати свою значну роль, і Турський собор (813 р.) постановляє, що духовенство
має перекладати ("transferre") народною говіркою [5: 35]. Перші документи старофранцузькою – це
буквальні переклади латинських літургійних текстів, що відносяться до IX ст. [6].
Середньовічні перекладачі опинилися в тій самій ситуації, як і їх римські попередники: вони
перекладали з багатої культури та розвиненої мови на говірку, що лише почала розвиватися. У римлян
вони шукали зразків: способів перекладу та шляхів подолання недосконалості своєї мови [7: 565]. Поява,
починаючи з Х ст., літератур народними мовами призводить до зміни ролі перекладу, який стає засобом
поширення вченості шляхом створенням цільового тексту зрозумілою народу мовою. А оскільки по всій
Європі виникають нові літератури, які не мають значної письмової традиції, на яку можна опертися,
якщо вона взагалі не відсутня, то широко починають перекладатися, адаптуватися та засвоюватися
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твори, створені в іншому культурному контексті. Внаслідок цього переклад, по мірі того як письменники
звертаються до нього як до засобу підвищити статус власної народної мови, набуває додаткового виміру
[8: 52].
Жанровий перехід у Франції ХІІ ст. від епосу chanson de geste, прикладом яких може служити "Пісня
про Роланда", до лицарського роману служить доброю ілюстрацією того революційного впливу на
існуючу літературу, який може мати переклад. Цей зсув був важливим, бо позначив перехід від
традиційної усної героїчної оповіді до письмової авторської авантюрної літератури. Фактично цей
перехід виявився найважливішим результатом розвитку літератури в західноєвропейській культурі на
грунті народних мов, де переклад зіграв центральну й, по суті, вирішальну роль. Лише тільки починають
записувати усні епічні твори, як у французькій літературі з’являються конкуруючі жанри, що ведуть своє
походження переважно від перекладів середньовічних латинських творів. Переклади тієї доби
демонструють багато типічних ознак жанру лицарського роману, включаючи формальні елементи, такі,
як "жіночі персонажі", "увага до біографії" та "індивідуальний авторський голос" та найбільш помітні
ідеологічні складові на зразок "куртуазності", "схильності до розкоші та багатства" та "куртуазного
кохання". Отже, основною функцією перекладу в цьому випадку було полегшити перехід до літератури
лицарського роману шляхом запровадження різних його елементів до Франції, де такі автори, як Кретьєн
де Труа, сприймали їх та удосконалювали старофранцузькою мовою. І навіть коли жанр лицарського
роману встановився як прийнятна, стала літературна форма, переклад продовжував відігравати роль у її
консервації. Цікаво, що багато ранніх лицарських романів є насправді псевдоперекладами, бо вони лише
представлялися своїм читачам як переклади. Очевидно, якщо твір новаційного жанру представлявся як
переклад з престижного джерела (латинського або грецького), то тоді він міг більшою мірою очікувати
на схвальне сприйняття у читачів. Отже, "предтеч" лицарського роману знаходимо в перекладах ХІІ ст.
старофранцузькою мовою [9].
Перші значні поети, такі, як Кретьєн де Труа, Марія Французька, Рютбеф та Жан де Мен, були по суті
перекладачами, котрі писали в той час, коли переклад, наслідування та оригінальна творчість були
нерозривно пов’язані. Так, до тексту "Роману про Розу" (близько 1235) Гійома де Лоріса входили
переклади з латинських текстів [10: 409].
Нічого не відомо про автора чи перекладача "Моралізованого Овідія", написаного
середньофранцузькою мовою в першій чверті XIV ст. Цей твір є своєрідним цілісним компендіумом
"Метаморфоз" Овідія, класичних та середньовічних (включаючи авторські) коментарів й інших більш
недавніх матеріалів подібного характеру, таких як нормандська оповідь про Пірама та Фісбу та
французький переклад легенди про Філомелу, який приписують Кретьєну де Труа.
Також перекладалися старофранцузькою латинські переклади арабських медичних трактатів, так само
як і численні хроніки з французької історії, що були створені латиною, – "Історія франків" Григорія
Турського (VI ст.) та "Історія королівства франків"(ХІІІ ст.) [11].
Лише в XIV ст., коли з’являться перші університети, переклад виходить за межі монастирських мурів
і на короткий час розквітає під покровительством корони [12]. За правління Карла V(1337 - 1380) широко
заохочуються переклади класичних творів. Миколай Орем або Орезмський (1330 - 1382), один із
основних перекладачів кола Карла V, перекладає французькою давні латинські переклади Аристотеля.
Він вказує на ту роль, яку відіграли перекладачі в Стародавньому Римі в передачі знань греків, і
наголошує на корисності того, щоб ці знання стали надбанням французів через переклад. На 1370 рік він
переклав французькою мовою три трактати Аристотеля ("Етика", "Політика" та "Економіка"), на яких, на
його думку, мали будуватися основи державного управління. Крім того, він перекладав французькою
мовою твори Птоломея та Аристотеля з фізики та астрономії. У передмові до перекладу Аристотеля
Орем пише: "Король заради загального добра виявив бажання мати переклади цих творів французькою
мовою" [13: 26]. Таким чином, за три століття до Декарта Орем починає писати французькою мовою про
науку та філософію й при цьому стикається з велетенськими труднощами, адже французькій мові бракує
відповідних термінів, потребу в яких Орем добре розуміє [14: 22]. "Наука, яка могутня сама по собі, не
може бути висловлена приємними на слух словами. В ній варто частіше користуватися термінами чи
властивими для неї словами, що зрозумілі далеко не всякому, так само, як і раніше, коли про неї писали,
використовуючи подібну мову" [13:26 – 27]. Орем у передмовах до своїх перекладів також залишив
цікаві коментарі про переклад, зокрема, з таких важливих питань, як завдання перекладача, необхідність
точності та про запозичення нових термінів у цільову мову. У зусиллях надати великим авторам грекоримської античності французького звучання середньовічні перекладачі були й лінгвістамикомпаративістами задовго до появи компаративного мовознавства. Коли вони порівнювали стилістичні
засоби джерельної та цільової мов, то виявляли, що сучасні рідні мови – неповноцінні. І ці перекладачі
ставили перед собою завдання виправити ці недоліки, хоча й скаржилися при цьому в передмовах до
власних перекладів на труднощі свого завдання. Миколай Орем належав до того кола інтелектуалів,
котрі тяжіли до двору й кількість яких зростала на протягом XIV ст., коли французькі королі все більше
спиралися на легістів, людей учених, у середовищі яких виникає інтерес до античності, що його можна
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розглядати як перші паростки гуманізму. П’єр Берсіюр перекладає Тита Лівія, Лоран де Прем’єрфе –
Цицерона та Боккаччо, Філіп де Мез’єр стає першим перекладачем Петрарки французькою мовою. Перші
перекладачі грецької та латинської літератури також опікувалися проблемами лексикографії. У Франції,
наприклад, ченець-бенедиктинець П’єр Берсіюр (1290-1362), котрий переклав "Аb urbe condita", або
"Історію Риму" (1355-1356) Тита Лівія на замовлення французького короля Іоанна ІІ Доброго,
супроводив цей переклад словником, у якому роз’яснював латинські слова, які вирішив зберегти у
своєму французькому перекладі. Миколай Орем, зіткнувшись із філософською та технічною
термінологією (1370) при перекладі "Економіки", "Політики" та "Етики" Аристотеля з латинської мови
французькою, знаходить французьку мову невідповідною і тому відчуває, що має право ввести низку
"технічних" термінів, які варто, на його думку, запозичити: aristocratie, despote, demagogue, legeslation,
monarchie, mercenaire, potenta, sedition, tyrannie, spectateur тощо [14]. Переклад Орема супроводжується
словником із 140 слів та індексом 117 ключових слів.
Проте за цим періодом мовної та інтелектуальної діяльності настали десятиліття воєн та неспокою,
які для перекладацької діяльності не були плідними. Серед нечисленних перекладів тих часів, зокрема,
можна назвати переклад "Декамерона" Боккаччо (1485), "Декади " Тита Лівія (1486), "De Officіis"
Цицерона (1493), а також невелику кількість наукових праць із латини та італійської. До них можна
додати кілька перекладів з інших тогочасних європейських мов [10: 109].
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ПЕРСОНАЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ З ПОЗИЦІЇ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ І. РЕНКІНА)
У статті розглянуто когнітивні та смислові особливості зображення психологічного стану чоловічих
та жіночих персонажів художнього твору.
Помітний інтерес до різних аспектів гендерного напрямку лінгвістики є однією з характерних рис
мовознавства другої половини XX століття, який відзначається у розвитку різних мовних культур. Попри
всі відмінності у трактуванні питань про природу фемінінності та маскулінності [1:176; 2; 3; 4] та про
значення статі для структури мовної особистості більшість дослідників відзначають, що існування жінок
та чоловіків підкорене різним законам у мові, мовленні та тексті [5: 177]. Вивчення конотацій
оцінювання та процесів переосмислення лексем у мовленні чоловіків і жінок дає підстави констатувати
нерівність представників різної статі перед мовною системою [6; 7]. Нарешті, у текстовому просторі
будь-якої жанрової та стильової належності чоловічі та жіночі персонажі з'являються в різних
ситуативних контекстах, дістають оцінювання за різними критеріями та асоціюються з різними
стереотипними якостями [5:177; 3].
Сутність таких асоціативних якостей є предметом ретельного дослідження в американській та
британській мовній культурі [8]. У вказаній роботі стверджується, що жіночі та чоловічі персонажі
дістають різних атрибутів: характеристика чоловіка в основному базується на критерії особистих
досягнень, а в жінках підкреслюються насамперед зовнішні характеристики та місце цього персонажа
в системі родинних зв'язків. На основі аналізу значного текстового матеріалу Р.Б. Дюплесі висловлює
думку, що в англомовній літературі викристалізувалося певне коло сюжетних схем, які стереотипно
пов'язуються з буттям жіночого персонажа в художньому тексті. Тобто для англомовного художнього
тексту є характерною закріпленість різних сюжетних контекстів за жіночими та чоловічими
персонажами.
За умов існування диференційованих фемінінної та маскулінної субкультур тотожні соціальні
ситуації отримують різні інтерпретації залежно від гендерної належності їх учасників. Це явище лежить
в основі 'подвійного стандарту', що висувається до чоловіків та жінок, у результаті чого чимало сфер
людського існування та діяльності наповнені для представників різних статей різним змістом
Д. Спендер, зокрема, аналізуючи існування в мові поняття 'материнство', стверджує в своїй книзі, що цей
концепт зазнав надзвичайного впливу з боку чоловічого світосприймання, в результаті чого втратив
атрибути страждання, прикрості та болю й дістав виключно ласкаво-позитивне забарвлення [9: 75].
Саме смислова першооснова гендерних відмінностей приводить лінгвістів до визнання когнітивної
природи цього явища: творець тексту завжди вплітає в його тканину систему соціальних очікувань,
ціннісних орієнтирів, престижних зразків поведінки, які слугують критеріями при оцінюванні
оповідачем дій героя, його особистості в цілому, є різними для осіб протилежної статі. Ці соціальні
очікування виступають як ментальний та когнітивний інструментарій, який є способом класифікації
соціальної поведінки та який дістав назву 'гендерного коду' [10]. М. Хохшілд стверджує, що, незважаючи
на соціальну детермінованість тендерного коду, він обов'язковий для вираження на мовленнєвому рівні,
що дістає численні композиційно-текстові та суто мовленнєві форми вираження.
Розглянемо особливості актуалізації гендерного коду в достатньо характерному типі смислових
контекстів: зображеннях психологічного стану та переживань персонажів. Матеріалом для аналізу
вказаних смислових контекстів слугують твори відомого сучасного шотландського прозаїка І. Ренкіна
[11].
Автор пише в жанрі детективу, тому в сюжетній тканині тексту досить часто наявні зображення
переживань персонажів. Але стратегії, які вживає письменник, мають чіткі гендерні відмінності. Так,
змальовуючи психологічний стан головного персонажа роману 'Let It Bleed' – інспектора Рібаса, якого
представники едінбургської знаті запросили на імпровізоване полювання, щоб злякати, Ренкін подає
емоційний стан персонажа з позицій співпереживання:
(1) With all the games he felt were going on, he wanted to clear his head. He wasn't sure, if he was a player, a
counter, or the die. He'd been shown one thing, though - the game was dangerous, at stake his professional career,
which was everything he lived for. Practically every man present had it within his power to push Rebus off the
playing-board and off the force. He started to get angry: angry with himself for coming; angry with Sir Iain Hunter
— so smug, so manipulative — for bringing him here. Rebus knew now that he hadn't just been brought here so he
could be warned off. He swallowed the anger down and held it in his gut. It was hotter than tea, stronger than whisky
[11: 249].
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У наведеному фрагменті письменник вживає тактику організації тексту, коли оповідач настільки
наближений до персонажа, що вони сприймаються як одне ціле. Це досягається цілою низкою
мовленнєвих прийомів. На початку фрагмента вжито перелік 'a player, a counter, or the die\, який
становить градацію з персоніфікацією. Далі автор вживає повтор-підхват '... to get angry: angry with
himself for coming; angry with Sir Iain Hunter... ', який у сполученні з анафорою створює ефект
причетності 'зсередини', ніби оповідач зображує власні емоції. Цей ефект підсилюється у двох останніх
реченнях фрагментів, емоції яких подано саме так, як їх міг відчувати мовець.
Ефект власної присутності, самовідчуття зображуваного спостерігається сильніше в іншому
фрагменті, який присвячено детальному опису почуттів людини, яка мучиться безсонням:
(2) One of the reasons Rebus drank was to put him to sleep. He had trouble sleeping when sober. He'd stare into
the darkness, willing it to form shapes so that he might better understand it. He'd try to make sense of life his early
disastrous Army years; his failed marriage; his failings as father, friend, lover— and end up in tears. And if he did
eventually stumble his sober sleep, there would be troubled dreams, dreams about ageing and dying, decay and
blight. The dark took on shapes in his dreams, but he daren't look at them. He’d run blindly instead, sometimes
bumping into them, feeling mould itself around him.
Drunk, his sleep was dreamless, or seemed that way on walking. He might be drenched in sweat, but he
wouldn't be shaking. So he always tried to have a few drinks last thing at night, usually in his chair - and since he was
already comfortable, what was the point of getting up and going through to the bedroom? [11: 227].
Тут привертає увагу деталізованість змальованого емоційного стану персонажа, а також велика
кількість мовленнєвих прийомів наближення подій тексту до авторського 'я': повторюване вживання
граматичних конструкцій повторюваної дії 'he would... ' у сполученні з дієсловами, значення яких
включає сему власної участі 'stare; willing it to form; stumble into sleep; he daren't look at them'.
Інтимізація зображуваного поглиблюється в кінці першого абзацу та в другому абзаці. Письменник
вживає тут цілу низку художніх деталей, які віддзеркалюють безпосередній особистий досвід: 'drunk, his
sleep was dreamless', 'He might be drenched in sweat, but he wouldn't be, shaking'. Крім того, фрагмент
завершує речення, яке поєднує риси непрямого питання та невласно прямої мови, – широко відомі
тактичні прийоми інтимізації оповіді.
Інші тактичні прийоми вживаються для зображення переживань персонажів-жінок. Розповідаючи про
шоковий стан подруги інспектора Рібаса Пейшіенс, яка дуже тяжко сприймає загибель свого улюбленого
кота, письменник відмовляється від тактик 'наближення до себе'. Тут ми спостерігаємо повну відсутність
спроби передати особистісність переживань:
(3) 'She was in a terrible state. Someone had to take her home.
''Why was she in a state?'
'Her landlady.' The woman sniffed.
'What about her landlady?'
'Well, she's upset, and she got Sammy all right.'
Rebus stopped pretending to be calm. 'Upset about what?'
'[...] It's her landlady's cat. It was torn to bits last night by somebody's dog. [11: 160]
(4) When he got back to the door, she [Patience] had almost reached his landing. She walked slowly, with
purpose. Her head was bowed, eyes on the steps, not looking at him. Her hair was unbrushed.
'What's happened?'
She stood directly in front of him, and he could see how angry she was. She was so angry, she was
preternaturally calm. [11: 228]
У цих прикладах письменник характеризує емоційний стан персонажа, не деталізуючи його, а
констатуючи: 'she was in a terrible state', 'She was so angry, she was preternaturally calm'. Більшої
деталізації отримують окремі особливості поведінки: 'She walked slowly, with purpose. Her head was
bowed, eyes on the steps, not looking on him'. Автор подає ці деталі як уважний спостерігач, проте тут
повністю відсутні слова, значення яких включає семи співпереживання або власного досвіду.
Іншим важливим жіночим персонажем роману є Кірсті – дочка мера Едінбурга, яка в стані шоку та
депресії втекла з дому до друзів, а потім звинувачувала себе в їх загибелі. Письменник глибоко аналізує
її психологічний стан, але він виступає як аналітик, зацікавлений аутсайдер, не роблячи спроби
пропустити переживання персонажа крізь своє власне емоційне сприйняття:
(5) It was strange that Kirstie should have run away from one smothering household only to end up in
another, but rebus thought he knew the reason why. After the deaths of Willie and Dixie, she’d disintegrated. To her,
they had represented 'real life', a life well away from her father and his political conspiracies. Willie and Dixie had
been the other side of the coin, a side she'd like to come, maybe even admire. And she’d killed them, after which she'd
spiraled downwards until she realized she needed shelter and comfort, or she too might die. Paul Duggan has been
therefore her, and so had his parents. [11:307]
Необхідно підкреслити, що в тексті роману відсутні описи співпереживання Рібаса зазначеним
жіночим персонажам, хоч через розслідування справи про удаваний кіднепінг Кірсті Рібас мало не
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втратив роботу. Можна констатувати, що описані вище тактики оповіді про емоційний стан
персонажів є умисними і, як факт тексту, демонструють певні концептуальні характеристики творця
тексту – письменника. У наведених текстових фрагментах спостерігаємо різні компоненти двох
тендерних кодів, причому ця різниця спричинена незбіганням між маскулінним та фемінінним
сприйняттям гендерного статусу [5: 187], що вже досліджувалося на матеріалі гендерного мовлення.
Представлений у статті аналіз підтверджує одержані дані, але з нової точки зору: різниця гендерного
статусу та різні гендерні коди аналізуються крізь призму світосприймання письменника-чоловіка, яке
теж має певні стереотипні гендерні особливості. Здійснений аналіз показує, що авторське чоловіче
світосприймання включає до чоловічого гендерного коду такі якості: деталізацію та мотивацію емоцій;
обов'язкове співпереживання; включення особистісного емоційно-психологічного досвіду; максимальне
наближення авторського 'я' до зображуваного.
Жіночий гендерний код, з точки зору зображення емоційного стану, характеризується зовнішньою
деталізацією поведінки; ретельністю опису зовнішніх проявів емоційного стану; аналітичним підходом;
відсутністю співпереживання та особистісного досвіду.
Пропоновані спостереження є спробою опосередкованого аналізу гендера персонажа через гендер
творця тексту, який може бути цікавим аспектом гендерних досліджень з позицій когнітології.
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of cognitive linguistics (on the basis of I. Rankin's Works).
The paper deals with cognitive and meaning-forming peculiarities in the description of psychological state of
male and female personages in a fiction text.

73

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

УДК 81'42 - 81'366
Л.Г. Котнюк,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет)
КОНТЕКСТУАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ
У статті розглядається залежність особових займенників від лінгвістичного та екстралінгвістичного
контексту.
Одним із напрямків сучасного мовознавства є вивчення мовленнєвої діяльності у плані визначення
комунікативної стратегії адресанта в мовному і позамовному контексті, що й визначило актуальність
проведеного аналізу. Об’єктом дослідження стали особові займенники, які широко вживаються мовцем і
мають контекстуально залежні значення. Основна мета статті – вивчити залежність особових
займенників від контексту, а також виявити їх роль в визначенні мовленнєвого акту.
Спільною ознакою мов є системний розрив між інформацією, закріпленою за мовними одиницями,
та їх тлумаченням у тексті [1: 7]. Це явище відоме як контекстуальна залежність.
Термін "контекст" слід розуміти широко. Він позначає не тільки контекст дискурсу, тобто
текстовий фрагмент, у якому вжитий той чи інший вираз, а й зовнішній контекст, тобто
екстралінгвістичні обставини, які є зовнішніми до самого тексту: адресант та адресат висловлювання,
соціальна обстановка, в якій відбуваються події і яка допоможе вірно зрозуміти текст.
Залежність від контексту дискурсу може виявлятися, наприклад, через анафоричні заміщення
лексичних одиниць. До анафоричних елементів, тобто таких, які відсилають до раніше сказаного,
належать й особові займенники третьої особи: "he", "she"’ "it", "they"/укр. "він", "вона", "воно", "вони"/.
Вони є замісниками раніше вжитих іменників /або субстантивних словосполучень/ і можуть вказувати на
будь-який предмет, явище, поняття /it, they/ або особу /the, she, it, they/.
Вирази, на які вказують анафоричні особові займенники, називаються "антицидентами" /англ.
antecedent/. Наприклад:
Inside the cave, Robert Jordan sat on one of the rawhide stools in a corner by the fire listening to the woman.
She was washing the dishes…[2: 97].
У цьому випадку "she" є анафоричним займенником, що відсилає до іменника "the woman",
"узгоджуючись з ним за особою, числом та родом" [3: 26].
Відшукуючи антицидент, ми сприймаємо попередній текстовий відрізок не як просту послідовність
речень, а як структурне і тематичне ціле. Цей текстовий фрагмент і утворює певний контекст дискурсу.
Крім анафоричної функції, займенники третьої особи можуть виконувати ще й дейктичну функцію,
вказуючи на певну особу чи осіб, про яких йдеться у висловлюванні.
Отже, ми розуміємо анафоричність особових займенників як явище контексту дискурсу, а їх
дейктичність як явище зовнішнього контексту, який іноді називають "контекстом використання" /the
context of use/.
На відміну від "he", "she", "it", "they", займенники першої і другої особи не є анафоричними. Вони є
лише дейктичними, егоцентричними. "I’/"we"
вказує на мовця, адресанта, а "you" на адресата
висловлювання:
I - used by a speaker or writer to refer to himself [5: 419];
you – the person/s/ addressed [6: 496].
Безперечно, визнання адресанта та адресата є надзвичайно важливим для сприйняття інформації
тексту. Наприклад:
|1| "Can I [Rosemary] help you?"
|2| "Nobody can help me. I [Campion] knew it. I have only myself to blame…."
|3| "What is it – do you want to tell me [Rosemary]?"
|4| He looked at her to see. [7: 71]
Наведена цитата з роману Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" включає як слова автора /лінія 4/, так і
репліки Розмері /лінії 1, 3/ та Луїза Кампіона /лінія 2/ Коли обидва літературні герої, скориставшись
своїм правом /своєю чергою/ взяти участь у розмові, стали мовцями, вони привласнили займенник
"I"/укр. "я", щоб назвати себе, і використали займенник "you"/укр. ти" для того, щоб вказати на слухача.
Автор же посилається на співрозмовників, вживаючи особові займенники третьої особи: "he", "her"
/форму займенника "she" в об’єктному відмінку/. Останні виконують в наведеному прикладі дейктичну
функцію.
Визнання адресанта та адресата мовлення впливає, наприклад, на переклад займенника "you" з
англійської мови на українську, в якій є слова "ти" для одного слухача і "ви", якщо слухачів два або
більше. До того ж соціальні стосунки літературних героїв можуть визначати вибір "ти" чи "ви" в
українському перекладі. Наприклад:
1.Can you hear me? [7: 56] - укр. Ти мене чуєш? [8: 32]
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2.You don’t know what you want. [7: 67] – укр. Ви ще самі не знаєте, чого вам хочеться [8: 43]
В обох випадках Дік, герой роману Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна", звертається до однієї особи. У
репліці до своєї дружини /приклад 1/ "you" перекладається "ти", а в висловлюванні, адресованому
малознайомій на той час актрисі Розмері /приклад 2/, "you" передається в українському варіанті через
"ви".
Ужиті в реченні дейктичні елементи є засобами прямого дейксису, тобто вони прямо вказують на
позамовного учасника комунікації мовця, слухача чи особу, про яку йдеться у висловлюванні:
Крім експліцитно вираженої
дейктичності,
висловлюванням притаманна ще імпліцитна
дейктичність.
Сам факт утворення висловлення свідчить про існування його автора, творця, тобто мовця. Хоча
така вказівка на мовця є імпліцитною, тобто не має зовнішнього вираження в реченні, вона виясняється
через аналіз дискурсу, в якому вжите висловлювання. "By the very fact of being uttered, the utterance
indexes a person who utters; this indexicality is, however, implicit, and has to be brought out by an analysis of
the discourse in which the utterance takes place" [9: 199].
Імпліцитну дейктичність, наприклад, можна розглянути на матеріалі різних прагматичних типів
речень, які не можуть існувати у відриві від мовця і від того, кому вони адресовані.
Розгляд таких прагматичних актів, як "обіцянка" і "погроза", доводить, що і обіцянка, і погроза
завжди відправляються кимось комусь. Спільним між ними є те, що їх мета виражається в тому, щоб
зобов’язати мовця здійснити в майбутньому дію /обіцянку чи погрозу/ або дотримуватися певної лінії
поведінки. Відмінним у цих прагматичних актах є ставлення адресата до змісту зверненого до нього
висловлювання. Воно є "позитивним" до обіцянки, тому що адресат зацікавлений у ній, і, навпаки,
адресат ставиться до погрози у свій бік "негативно", не зацікавлений у ній "негативним". До того ж автор
обіцянок виступає як гарант їх реальності. Автор погроз не може бути гарантом реальності цих
майбутніх дій, оскільки він може погрожувати і такими діями, виконання яких не залежить від нього.
Змістом іншого прагматичного акту – "директива" – є пряме спонукання адресата до дії. "…these
speech acts [directives] embody an effort on the part of the speaker to get the hearer to do something, "to direct"
him or her towards some goal /of the speaker’s, mostly/. This is their illocutionary point…" [9: 120]
Наприклад:
1/ Be a good girl and mind the doctors. [7: 159]
2/ Please stand, sir. [10: 31]
Наведені і висловлювання ілюструють два типи директивних речень:
– "ін’юнктиви", тобто речення-накази /приклад 1/ ;
– "реквестиви", тобто речення-прохання /приклад 2/.
З погляду комунікативної мети обидва типи "директивів" впливають на поведінку співрозмовника.
Це репліки-стимули. Вони не вимагають наявності попередньої репліки, зате вимагають відповіді на
нього: співрозмовник погоджується або не погоджується виконати дію.
Накази та прохання – характерні явища соціальної взаємодії людей. Для їх здійснення є наявність
двох сторін: тієї, яка наказує або просить, і тієї, до якої звернений наказ або прохання.
Вираження спонукання до дії, звернене до безпосереднього співрозмовника, часто передається в
англійській мові наказовими реченнями, в яких відсутні займенники в ролі підметів. Такі наказові
речення є еліптичними. Пропуск підмета є можливим, тому що ті, до кого направлене безпосереднє
волевиявлення мовця /наприклад, накази, прохання/, є також учасниками мовленнєвого акту. У разі
відсутності вказівки на адресата ми маємо справу з імпліцитною дейктичністю адресата.
Варто зазначити, що в деяких директивних реченнях дейктичність адресата знаходить своє
експліцитне вираження. Наказовий спосіб може вживатися з підметом, вираженим займенником, якщо
мовець дуже роздратований /You be quiet!/ або намагається розрізнити двох або більше адресатів /You
come here, Jack, and you go over there, Mary/.
Цікавими є випадки, коли імпліцитна дейктичність адресата знаходить своє підтвердження в
елементах реченнях, які вказують на адресата:
Read the text, will you? / не …will he? … will they?/
Behave yourself! /не … himself! … themselves!/
Подібно до "директива", "квеситив" націлений на те, щоб спонукати адресата до дії з тією суттєвою
різницею, що для директива це будь-які дії, включаючи і мовленнєві, для "квеситива" – це тільки
мовленнєві дії [4: 277]. Якщо вказівка на адресата не має свого зовнішнього вираження, вона обов’язково
представлена імпліцитно: Is that his wife? [7: 40].
Отже, імпліцитна дейктичність стає зрозумілою тільки за умови виявлення позамовних елементів
зовнішнього контексту, що дає підставу стверджувати, що процеси дейктичності і тлумачення
контекстуально залежних елементів перебувають у нерозривному зв’язку.
Проведене дослідження дозволяє визнати перспективність
вивчення співвідношення
закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту.
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ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УНІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Розглядаються основні проблеми термінології: її упорядкування, стандартизація та уніфікація.
Інформаційні потреби сучасного суспільства вимагають ефективного забезпечення упорядкованої
інформації, в першу чергу термінологій у широкому змісті цього поняття, усіх соціальних сфер –
управління, виробництва, науки, техніки. Сьогодні у рамках інформаційного вибуху спостерігається
масове створення нових термінів і терміносистем. Темпи і масштаби цього процесу дозволяють назвати
його "термінологічним вибухом". Причиною цього став прискорений розвиток науки і техніки,
поширення нового знання, що призводить до перегляду сформованих і формування нових понять та
концептуальних систем із побудовою відповідних найменувань у мові.
Термінологічний вибух істотно ускладнив проблеми комунікацій у науці та техніці, в управлінні. Так,
у рамках одномовного соціуму спостерігається використання тих самих термінів у різних галузях науки і
техніки, у багатомовному соціумі набуває особливої актуальності проблема перекладу термінів в умовах
термінології, що швидко змінюється та зростає за обсягом.
Якість термінологічного забезпечення залежить від вирішення актуальних проблем термінології, в
першу чергу проблеми її впорядкування, стандартизації та уніфікації.
Під упорядкуванням розуміється спільна робота відповідних фахівців, логіків і лінгвістів, спрямована
на якнайповнішу відповідність термінів тим поняттям, які вони позначають, на уточнення визначень цих
понять, їхньої ієрархії та на удосконалення засобів мовного вираження.
Термінологічна робота в цьому напрямку ведеться тоді, якщо у певній галузі науки або техніки в
певній мові є термінологія, що відповідає сучасному рівню розвитку цієї галузі. Фахівцям у цьому
випадку відомі як сучасні науково-технічні поняття, так і терміни національною мовою. Завданням є
критичний перегляд стану термінології.
Упорядкування термінології складається з двох основних етапів: а) сукупність заходів, спрямованих
на аналіз, виявлення та фіксацію необхідних понять; б) аналіз, оцінка і вибір рекомендованих термінів.
Необхідність першого етапу виникає тому, що науково-технічні поняття, якими користуються
фахівці, не завжди виявлені, і саме нечіткість їх змісту, обсягу і меж часто виявляється головною
причиною, що змушує проводити термінологічну роботу. Поняття вважається виявленим тоді, коли
відомий не тільки його термін, але й синоніми (якщо вони є), а також коли встановлені межі поняття,
перераховані його існуючі ознаки і поняття зафіксовані у вигляді визначення. Проведення цього етапу
роботи ґрунтується на елементах формальної логіки, накопиченому досвіді з упорядкування термінології,
але не розглядаються ті властивості термінів, що мають мовну природу. Спроби впорядкування термінів
без попереднього аналізу понять, які ними виражаються, не дають результатів, тому такий етап
необхідний при всіх напрямках термінологічної роботи.
На другому етапі упорядкування виявляються різні типи термінів з погляду лексикології та
словотворення і їхні основні властивості, істотні при термінологічній роботі (тенденція до однозначності,
точність семантики, стилістична нейтральність та відсутність експресивності, нормативність, наявність
дефініції, системність). При цьому лінгвістами виробляються критерії для оцінки наявних термінів і
добору тих, що задовольняють установлені вимоги до терміна як такого (стислість, однозначність,
систематичність тощо), а також нових термінів. Якщо це необхідно, за визначеними моделями
утворюються нові терміни.
У результаті впорядкування термінології зазвичай з'являється збірник рекомендованих термінів.
Основні особливості збірника полягають у тому, що в ньому подана система понять з упорядкованою
термінологією, виявлені та зафіксовані охоплені поняття та запропоновані обґрунтовані рекомендації
щодо застосування наявних термінів. Завдяки цим особливостям збірник істотно відрізняється від інших
видів лексикографічних робіт.
Робота з упорядкування національної термінології ведеться у всіх галузях з розвиненою наукою та
технікою й узагальнюється у вигляді стандартів та інших рекомендованих документів.
Під стандартизацією розуміється закріплення (установлення) якоїсь однієї форми термінологічної
одиниці за визначеним поняттям і закріплення його в спеціальних (у тому числі й державних)
© Курносова Н.О., Курносова Р.В., 2005
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документах. Переваги стандартизації науково-технічної термінології перед іншими формами
упорядкування термінології: плановий системний характер робіт із державної стандартизації науковотехнічних термінів, єдина методологія підготування термінологічних стандартів, їх планове
впровадження, обов'язковість застосування та перегляд.
Міжнародним органом, що координує та спрямовує роботу із стандартизації в усьому світі, є
міжнародна організація із стандартизації (ІСО). Основну термінологічну роботу проводить Технічний
комітет № 37 "Термінологія, принципи і координація". Стандартизація термінів проводиться
національними комітетами для своїх мов. Уже є понад 8 тис. стандартів у 59 країнах 32 мовами. Надалі
передбачається об'єднати всі термінології, розроблені в окремих комітетах ІСО, у єдиному технічному
словнику.
Широкий розмах термінологічних робіт в усьому світі, поява значної кількості термінологічних
стандартів, рекомендацій, словників, довідників викликали необхідність створення спеціального
міжнародного центру з термінології. Міжнародний інформаційний центр з термінології (ІНФОТЕРМ)
був створений у 1971 р. під егідою ЮНЕСКО. Однією з основних задач є створення Міжнародної
інформаційної мережі з термінології – системи ТЕРМНЕТ.
З 30-х pp. успішно велася робота із стандартизації науково-технічної термінології в СРСР.
Необхідність встановлення єдиної однозначної науково-технічної термінології була викликана стрімким
розвитком науково-технічного прогресу, подальшим удосконаленням управління народним
господарством шляхом створення та впровадження автоматизованих систем управління, а також
політикою міжнародного співробітництва, розширення міжнародних науково-технічних і економічних
зв'язків. Обов'язки головної організації із стандартизації термінології в країні були покладені на ВНІІКІ
Держстандарту, в галузях — на головні організації, відповідальні за термінологічну роботу в галузях
(ГОС із термінології). Так, були розроблені понад 100 термінологічних стандартів на термінологію
машинобудування, понад 50 термінологічних стандартів з електротехніки, стандарти на термінологію
обчислювальних машин, їхнього програмного забезпечення, автоматизованих систем керування,
автоматизованої обробки та організації даних, єдиної автоматизованої системи зв'язку, захисту
навколишнього середовища та інші.
Робота із стандартизації та систематизації термінології не втрачає своєї актуальності у сучасній
Україні. Значну роль у цьому процесі відіграють термінологічні словники, які не лише відбивають стан
розвитку тієї чи іншої терміносистеми, а й є своєрідними пропагандистами нормативної, удосконаленої,
упорядкованої та уніфікованої термінології як вихідної мови, так і мови перекладу.
У зв'язку із впровадженням у життя закону про мову в Україні виникла потреба створення на
державному рівні програми з удосконалення термінологічних словників з різних галузей науки і техніки.
Вирішення цієї задачі ускладнюється тим, що ми не маємо своїх українських стандартів, так званих
ДЕСТів. Існують лише ДЕСТи російською мовою, а для міжнародних стандартів основною є англійська
мова. У зв'язку з цим вихідною мовою при утворенні термінологічних словників є російська або
англійська. Таким чином, перед авторами дво- чи тримовних словників стоїть завдання: виходячи з
існуючих стандартів, знайти найбільш вдалий відповідник українською мовою, який би найбільше точно
передав основне значення поняття. Наприклад, до терміна суммирование пропонується не сумування, а
підсумовування; совпадение – не співпадання, а збіг; скважность – не шпаристість, шпаруватість,
а щілинність.
Як приклад створення словників цього типу (дво- чи тримовних) можна навести роботу з укладання
термінологічного словника з радіотехніки і радіоелектроніки на радіотехнічному факультеті Львівського
політехнічного інституту в співавторстві з філологами. Вона проводиться на трьох рівнях: перший рівень
– російсько-український словник-мінімум з радіотехніки (близько 1,5 тис. термінів); українськоросійській словник-мінімум з цифрової та мікропроцесорної техніки (близько 1 тис. термінів); другий
рівень – російсько-український термінологічний словник з радіоелектроніки (близько 10 тис. термінів);
третій рівень – російсько-український англійський термінологічний словник з радіоелектроніки (близько
25 тис. термінів).
Важливу роль на сучасному етапі становлення української термінології відіграють багатомовні
тлумачні галузеві словники. Прикладом успішної роботи українських філологів у цьому напрямку є
"П'ятимовний тлумачний словник з інформатики", надрукований у 1995 р. У таких словниках термін
порівнюється із термінами-відповідниками в інших мовах (англійська, німецька, російська, французька),
які особливо поширені сьогодні в науковому світі. Для перекладу вибирається термін із мови, де він
найраціональніше сконструйований. При цьому досягається максимальна відповідність терміна дефініції,
що зумовлює його вмотивованість. Тому такі словники можуть стати основою для укладання стандартів
на терміни у відповідних галузях. Такий словник є одночасно перекладним для будь-якої і на будь-яку з
78

Н.О. Курносова, Р.В. Курносова. Проблеми стандартизації та уніфікації науково-технічної термінології

використаних у ньому мов, що є надто важливим для фахівців, які безпосередньо працюють з
іноземними джерелами, що є актуальним на сучасному етапі інтеграції України у світову науку.
Основною метою стандартизації науково-технічної термінології в Україні є встановлення однозначної
та несуперечливої термінології у всіх видах документації та літератури, створення умов для ідентифікації
в мові міжнародних стандартів, забезпечення взаєморозуміння між фахівцями. У зв'язку з цим
особливого значення на сучасному етапі розвитку української термінології набуває робота з уніфікації
(інтернаціоналізації), зміст якої полягає в досягненні співвіднесення наукових і технічних понять,
виражених термінами різних національних мов. При цьому тільки участь лінгвістів, які володіють
декількома мовами і необхідними навичками, може забезпечити відповідність терміна встановленим
міжнародним нормам.
Міжнародний аспект термінологічної роботи полягає, насамперед, в уніфікації понять, побудові
єдиних для різних країн раціональних класифікацій та виробленні взаємозалежних визначень, понять.
Іншими словами, головним завданням сучасної міжнародної термінологічної роботи є встановлення
єдиних погоджених понять, кожне з яких виражається своїм національним за формою терміном.
Насамперед потрібно уніфікувати поняття. Як відомо, завдяки широкому використанню греколатинських елементів у термінологіях різними мовами, а також широкому запозиченню термінів інших
мов нерідко зустрічаються в різних мовах терміни, написання яких однакове або аналогічне, хоча вони
виражають різні поняття. Тому особливо важливо уніфікувати значення тих термінів, зовнішня або
внутрішня форма яких тотожна або подібна у порівнюваних мовах (псевдоінтернаціональні терміни).
Наприклад, французьке слово machine-outil (верстат для різання та обробки будь-яких матеріалів) і
англійське machine-tool (металообробний верстат); англійське control (керування в автоматиці) і
українське контроль. Найкращим шляхом вирішення проблеми є встановлення уніфікованих систем
понять. Введення міжнародної форми типу metre не дало б ніяких переваг до того часу, поки відповідна
одиниця довжини не була б стандартизована на міжнародній основі. Як ще один приклад можна навести
найменування кольорів у різних мовах. Очевидно, що для деяких із них у тих або інших мовах відсутні
точні еквіваленти. Причиною є неоднакове членування спектра в різних мовах.
Поряд із цим робляться також спроби уніфікувати терміни. Дуже зручно, якщо не тільки поняття
двома мовами, але й терміни відповідають один одному (наприклад, за відображеними ознаками, за
звуковим складом термінів, написанням тощо). Одночасно дуже бажана уніфікація фономорфологічних
(графічних) оболонок і/або мотивування термінів. Терміни, що за своєю суттю є формами втілення
спеціальних понять, що уточнюються за домовленістю професіоналів, незмінно прагнуть до повної
інтернаціональності. Міжнародна близькість термінів більш характерна для найновіших галузей науки і
техніки (типу кібернетики, ядерної фізики, обчислювальної техніки, космонавтики), поняття та терміни
яких поширюються у багатьох країнах майже одночасно. Але складніше становище у старих галузях,
особливо в гуманітарних науках із їхньою традиційною приблизністю та недостатньою міжнародною
координацією термінів і понять (російське слово фраза, французьке phrase "граматичне речення",
англійське phrase "словосполучення"). Уніфікація (інтернаціоналізація) стосується п'ятьох елементів у
термінологіях: 1) понять та систем понять; 2) опису понять, тобто дефініцій та ілюстрацій; 3) зовнішньої
форми термінів, особливо письмової; 4) внутрішньої форми, тобто буквального значення складних
термінів і термінів, побудованих на переносі значення; 5) системи запису термінів, тобто типів
писемностей.
Таким чином, при міжнародній термінологічній роботі виявляється необхідним порівнювання вже
сформованих понять та встановлення еквівалентності наявних національних термінів, які рекомендується
застосовувати для наявних понять. Необхідною умовою успішного завершення уніфікації є попереднє
проведення упорядкування національної термінології в певній галузі науки або техніки.
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УКРАЇНСЬКО-СХІДНІ ЕТНОГРАФІЧНІ Й ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРАЦЯХ
А.П. КОВАЛЕВСЬКОГО
Ця стаття присвячена дослідженням А. Ковалівського – сходознавця, етнографа, фольклориста.
Важливим у працях дослідника є встановлення різних рівнів орієнтального впливу на український
фольклор. Автор у своїй роботі використав збірники "Малороссийские песни, изданные
М. Максимовичем" у 1827 р. та "Народые песни галицкой и угорской Руси" (1878 р.) Я. Головацького.
Запропонована стаття є введенням у науковий обіг маловідомих друкованих і архівних матеріалів
А. Ковалівського, що стосуються впливу Сходу на українську фольклорну культуру.
Актуальність вивчення етнокультурних контактів України і Сходу не потребує спеціального
доведення. Важливим є встановлення різних рівнів орієнтального впливу на український фольклор, тобто
методології дослідження еквівалентності культурних явищ. Саме цій проблемі й присвячені праці
українського етнолога А. Ковалівського.
Метою пропонованої статті є введення в науковий обіг маловідомих друкованих і архівних
матеріалів, які стосуються впливу Сходу на українську фольклористичну культуру.
Новизною розвідки є, зокрема, архівний матеріал, пов’язаний з проблемами взаємин України і Сходу
в галузі народознавства (йдеться про матеріали Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України). І хоч сучасні українські сходознавці пильно вивчають науковий доробок
А. Ковалівського, спеціальних розвідок, які б стосувалися фольклористичного аспекту, ще не написано,
тому пропонована увазі читачів стаття є першою спробою.
Андрій Петрович Ковалівський відомий в історії науки передусім як видатний сходознавець. До
сторіччя від дня його народження Інститут сходознавства НАН України видав спеціальний випуск
"Східного світу" (2’95 – 1’96). Проте у сфері етнології й фольклористики А.П. Ковалівський теж зробив
чимало: його перу належать такі ґрунтовні праці, як "Етнографія та етнологія" ("Червоний шлях", 1925,
№ 10), "Виробничі культи в давній Україні" (соціологічна студія на підставі писаних пам’яток) ("Наук.
зб. Харк. наук.-досл. каф. історії української культури", 1927, 7), "Сторічні роковини першого збірника
українських пісень М. Максимовича" ("Знання", 1927, 22), "Берегині й перечення" (з дослідом текстів)
("Наук. зб. Харк. наук.-досл. каф. історії української культури", 1930, 9), "Бібліографія етнографії та
етнології (1917-1927) (Бібліографічний збірник, Харків, 1930) та ряд рецензій на етнографічну
літературу. Про Ковалівського-сходознавця написано вже чимало [1], про Ковалівського-етнографа
маємо всього кілька праць Р. Данківської та В. Петрова [2].
1995 року Валерій Рибалкін у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України
в Києві розшукав і опублікував працю А. Ковалівського "Зв‘язки зі Сходом та сходознавство у Києві й
Наддніпрянщині в середні віки". Ця робота є дуже цінною для фольклористів, що намагаються
встановити орієнтальні впливи на українську народну творчість. Назви наших головних річок – Дніпро,
Дністро, Дін, Дінець – мають у своїй основі скіфське (нині осетинське) слово "дон", що значить "вода",
"річка" [3].
Про тісні зв’язки Києва та Київської держави з хазарією, на думку А. Ковалівського, свідчить те, що
серед пантеону язичницьких богів за часів Володимира (980 рік) було божество Хорс. "Серед зображень
богів, поставлених у той час з наказу Володимира , "зовні двора теремного", Хорс згаданий на другому
місці після Перуна. Отже, якщо Перун був головним божеством Київської держави й княжого роду
Ігоревичів, тоді Хорс був божеством країни, яка відігравала так само видатну роль у цій державі.
Виходячи з уявлень "природньо-мітологічної теорії", різні дослідники, особливо Ф. Корш, вважали, що
ім‘я Хорс пов‘язане з іранським словом, яке визначає сонце…" [3].
Дослідник Є. Анічков (Див.: Е.В. Аничков "Язычество и древняя Русь", 1914) уявляв Хорса
божеством тюрків.
А. Ковалівський вважав, що ім'я Хорс "треба пояснювати з тієї галузі тюркських мов, якою
розмовляли гунни, булгари, авари і хазари. Залишком цих мов у наш час є чуваська мова…" [3]. У
чуваській мові "Хорс" означає "криця" (Бог, що скидає крицю). Відомий орієнталіст згадує ще одне
пояснення імені Хорса – єврейський янгол, до чого його спонукав аналіз апокрифів. Пантеону
язичницьких богів значну увагу приділив А. Ковалівський у спеціальній етнологічній студії "Виробничі
культи в давній Україні" (соціологічна студія на підставі писаних пам’яток), у якій подає таблицю т.зв.
"актуальних" божеств, вважаючи найдавнішими Дажбога, Стрибога й Перуна. У вже цитованій праці
"Зв’язки зі Сходом та сходознавство у Києві й Наддніпрянщині в середні віки" Андрій Ковалівський
пише про зв’язки України з Вірменією, Туреччиною, Індією, Китаєм. На його думку, назва "Китай" була
відома в Україні ще за дотатарських часів. Хоч вона й не трапляється в писаних пам’ятках, проте
зустрічається у фольклорі. "Так, певний ґатунок червоної матерії дістає назву "червона китайка" й
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вживається як ритуальне покривало померлих при похороні. Наприклад, у дуже давній пісні про похід
козаків разом із поляками на південь, чи не під Хотин 1621 року, або й раніше, якийсь чоловік, що сам
їде "од Дунаю", промовляє:
Ішли ляхи на три шляхи,
Козаченьки – на чотири,
А татари поле крили,
А в тім війську козацькому
Їхав возок та й покритий
Червоною китайкою,
Заслугою козацькою.
А в тім возку було тіло,
Порубане, почорніле,
За тим возком кінь лицарський,
Веде коня хлоп козацький,
Держить у руці спис довгенький,
А в другій меч ясненький,
Ой, що з меча кров тече.
У наведеному тексті згадка меча замість шаблі вказує на особливу давнину пісні.
Взагалі словом китайка, або скорочено "китай", звалася якась дорога матерія, як-от у пісні: "Будем
драти, пане брати, з китаю онучі" або "Ой десь же ти, дівчинонько, з китаєчки звита, що ти мене
додержала до білого світа". Згадуються і "жупан китаєвий", "китаєва юпка", "китаєві штани",
"китайчасті" або "китайчані" штани [6]. З посилань видно, що А. Ковалівський користувався збірником
"Малоросийские песни, изданные М. Максимовичем" 1827 р. та "Народные песни галицкой и угорской
Руси" Я. Головацького (1878). Епізодичні згадки про вплив народів Сходу на українську народну
традиційну культуру "розкидані" в багатьох працях А. Ковалівського.
Так, у 1928р., у 6 кн. "Етнографічного Вісника" вчений друкує невелику студію "Праця проф.
Вєтухова на полі етнології" (з приводу 35-ох років його наукової діяльності). У ній звертає увагу на
першу етнологічну працю О. Вєтухова "Народные колыбельные песни" (М., 1892). Серед мотивів
колискових пісень є й незвичні для "дитячої" сфери (козацькі походи, турецький полон). До українських,
білоруських і російських текстів уміщені й перські паралелі, взяті укладачем із збірника "Колыбельные
песни и причитания оседлого и кочевого населения Персии" ("Журнал Министерства народного
просвещения, 1889, кн. 1). Ці паралелі в текстах особливо цікавили орієнталіста А. Ковалівського, перу
якого належить цікава, але фрагментарна рукописна праця "Т. Шевченко і Схід" (1964р.) [3].
Дослідник методології наукових пошуків А.П. Ковалівського Вольф Бейліс відзначив, що вчений
уперше порівняв деякі свідчення Ібн Фадлана з пам’ятниками фольклору народів, предки яких у
стародавні часи перебували в північній частині Східної Європи [5]. А. Ковалівський показав, що
тлумачення побаченого в Ібн Фадлана набували форм, властивих мусульманам. А. Ковалівський,
аналізуючи оповіді Ібн Фадлана, спирався на матеріали фольклору, дані археології та етнографії,
показав усю складність формування тих уявлень, які лежать в основі розповідей цього автора [3].
В архіві Андрія Ковалівського збережено дуже цікавий лист, який написав відомий український
фольклорист Іван Павлович Березовський 17 лютого 1966 року. Оскільки цей лист є своєрідною
програмою вивчення українського фольклору з погляду орієнтальних впливів, наведемо його текст із
незначними скороченнями: "Вельмишановний Андрію Петровичу! До Вас звертається старший науковий
співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографій ім. М.Т. Рильського АН УРСР
Березовський Іван Павлович з проханням допомогти в роботі над науковою темою. За фахом я сам
фольклорист. Ось уже кілька років як я запалився ідеєю написати книжку "Україна і Схід (до проблеми
взаємин в галузі народознавства)". Це – поки-що моя позапланова тема. Ясно, що над нею доведеться
працювати не один рік. Зібрав деяку бібліографію (біля 250 назв) і склав план нарису, який, за моїм
задумом, повинен вийти обсягом 12-15 друкованих аркушів.
Звичайно, важкувато буде виконувати цю тему, не знаючи жодної з східних мов (хоча в майбутньому
маю намір приступити до вивчення азербайджанської мови). Проте мені хотілося б зібрати й
прокоментувати уже приступні, перекладні на російську мову джерела, – навести переважно в
історіографічному плані відомості про те, хто з східних учених і мандрівників якоюсь мірою вивчав усну
творчість і побут українського народу і хто з українців (де, коли й як) вивчав народну культуру Сходу
(отже, по можливості розкрити українсько-східні етнографічні й фольклористичні взаємини).
Фольклором і побутом народів Сходу цікавився й Шевченко, Франко, Л. Українка, Коцюбинський, а
збирав та серйозно вивчав його А. Кримський, а також багато інших діячів наших – різного часу й
різного масштабу – В. Григорович-Барський, Сумцов, Драгоманов, В. Короленко, К. Квітка, О. Пчілка,
Є. Тимченко, К. Капельгородський та ін.
Так само й діячі народів Сходу – Ібн-Фадлан, Е. Челебі та ін. Залишили нам певні відомості про побут
і фольклор українців – Д. Гурамішвілі, М. Церетелі (Цертелєв), К. Хетагуров, С. Баронч та ін. Й активно
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його використовували. В радянський час діяльність ВУНАС – це був особливо високий зліт
орієнталістики на Україні, і тут, безперечно, знайдеться для мене багато цінного матеріалу.
Я б Вас, Андрію Петровичу, дуже просив допомогти мені в роботі над темою.
Порадьте, будь-ласка, які джерела мені слід насамперед почати опрацьовувати, хто з діячів Сходу (і
українських вчених) заслуговує на особливо пильну увагу (в плані даної теми), де зберігаються архівні
матеріали й друковані джерела до цієї теми і т.д. До речі, хто такий Ібн-Даст і де його праці опубліковані
або хто про нього писав? Ваші сходознавчі праці, зокрема про Ібн-Фадлана та ін., я розшукав за
бібліографічним списком, що був опублікований в "Українському історичному журналі". Звичайно,
чимало дасть і вивчення архіву А. Кримського та ВУНАС.
Дуже шкодую, що не міг придбати Вашої "Антології літератур Сходу" (вона якось блискавично
з’явилась і зникла з книжного прилавка), нею я можу користуватися лише в бібліотеці. Ця книга –
справжня енциклопедія для українських орієнталістів.
В дальшому мені б дуже хотілося приїхати до Харкова і, коли Ваша ласка, зустрітися з Вами
особисто. У Вашій особі я бачу не лише видатного сходознавця, а й етнографа та фольклориста, отже,
якраз Ви найкраще можете проконсультувати в цій темі.
Ваші консультації у великій мірі
вирішуватимуть моє просування вперед у роботі над даною темою.
А поки-що, якщо знайдете за можливе і виберете вільний час, напишіть мені листом, які, на Вашу
думку, основні проблеми та факти повинні бути підняті мною в цьому нарисі.
З вдячністю прийму всі Ваші поради та зауваження, кожне Ваше слово для мене буде цінним і
авторитетним.
З сердечним привітом і повагою до Вас І.П. Березовський" [6].
Планам А.П. Березовського не судилося здійснитися. Висловлюємо надію, що ідеї, які виношував
відомий український фольклорист, послужать дороговказом для нинішнього покоління дослідників і
книжка "Україна і Схід" (до проблеми взаємин у галузі народознавства) таки побачить світ.
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Лебедев Ю.И. Украинско-восточные этнографические и фольклористические связи в работах
А.П. Коваливского.
Эта статья посвящена исследованиям А.Коваливского – востоковеда, этнографа и фольклориста.
Автор в своей работе использовал сборники "Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем " в
1827 г. и "Народные песни галицкой и угорской Руси" (1878г.) Я. Головацкого. Важным в трудах
исследователя есть становление разных уровней ориентального влияния на украинский фольклор. В
рассмотренных в статье трудах А. Коваливского раскрывается влияние народов Востока на
формирование устного народного творчества славян. Предлагаемая статья есть введением в научный
оборот малоизвестных печатных и архивных материалов А. Коваливского, которые касаются влияния
Востока на украинскую фольклорную культуру.
Lebedev Yu.I. Ukrainian-Oriental ethnic and folklore ties in the works by A. Kovalivsky.
The article focuses on research works of A. Kovalivsky, an orientalist, ethnographer and folklorist. An important
aspect underlined in the research works of this scholar is the oriental influence on Ukrainian folklore. The
author of the article referred to "Malorossian’’ (published by M. Maksymovych (1827)) and "People’s Songs of
Halychyna and Hungarian Russia"((1878) by Ya. Holovatsky) collections . The article introduces both known
and unknown printed and archive works by A. Kovalivsky concerning the oriental influence on Ukrainian
folklore culture.
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ПРОБЛЕМИ ФРАЗЕОГРАФІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ НІМЕЦЬКИХ УСТАЛЕНИХ ПОРІВНЯНЬ У
ДВОМОВНОМУ СЛОВНИКУ
У цій статті висвітлюються фразеографічні проблеми усталених порівнянь німецької мови:
належність паремійних одиниць до фразеології, критерій розташування фразеологічних порівнянь у
двомовному словнику та переклад німецьких компаративних паремій українською мовою. Ключові
поняття: фразеографія, фразеологізм, усталене порівняння, паремія, образ-еталон.
У німецькій фразеографії, яка стала предметом дослідження в Німеччині лише в кінці ХХ століття, до
цього часу існують лакуни. Однією з таких лакун є відсутність у німецькій мові тлумачного, а тим
більше будь-якого двомовного, словника фразеологічних порівнянь. Попереду німецьких фразеографів
ідуть, наприклад, українські, оскільки усталені порівняння української мови були зібрані ще у 1974 році
І.І. Гурином [1], а продовжили цю традицію О.С. Юрченко й А.О. Івченко [2], укладачі "Словника
стійких народних порівнянь", що являє собою ґрунтовну працю, де, окрім тлумачення певного
фразеологічного порівняння, подається також ареал його фіксації. Існують навіть регіональні словники
народних порівнянь [3]. До того ж, плодючою нивою для української фразеографії є численні дослідження,
присвячені компаративній фразеології. Одна з останніх праць – дисертація А.М. Найди [4], яка містить
багатий ідеографічно дібраний матеріал.
Таке багатство матеріалу в українській мові увиразнює нечисленність подібних розвідок у німецькій
(на увагу заслуговує лише праця С.М. Муніци [5], яка містить додаток ад’єктивних компаративних
фразеологізмів). Тому автор цієї статті, враховуючи актуальність фразеографічних досліджень у
німецькій мові, уклав "Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння)" (друк
планується в 2005 році видавництвом "Нова книга", м. Вінниця). Це дослідження, з одного боку, є
частковою компенсацією відсутності словника фразеологічних порівнянь німецької мови, оскільки в
ньому дібрані в алфавітному порядку компаративні звороти, які подано у фразеологічних, двомовних і
тлумачних словниках вітчизняних та німецьких авторів, перелік яких подається у списку використаних
джерел. З іншого боку, до більшості одиниць, зафіксованих у цьому словнику, поряд із перекладом
значення наведений один (або декілька) повний/частковий еквівалент української мови. У випадку
прозорої образно-мотиваційної структури усталеного порівняння може подаватися лише його
український еквівалент. Дотепер користувачі могли задовольнятися перекладом лише частини німецьких
компаративних фразеологічних одиниць, що містить німецько-український фразеологічний словник,
укладений відомими фразеологами В.І. Гаврисем та О.П. Пророченко [6].
При укладанні німецько-українського словника усталених порівнянь перед автором постало три
проблеми, висвітлення яких становить мету цієї розвідки: 1) належність до фразеології паремій;
2) критерій розташування фразеологічних порівнянь; 3) переклад компаративних паремій.
Проблема 1. Питання належності до фразеології одиниць зі структурою речення, особливо прислів’їв
(наприклад: das Urteil der Welt ist veränderlich wie Aprilwetter – ‘людський вирок мінливий’) залишається в
лінгвістиці дискусійним, бо В. Фляйшер [7: 76] взагалі не відносить пареміологічні одиниці до
фразеологізмів, пояснюючи це їх функціонуванням як мікротекстів із цитатним характером. Проти такої
"ізоляції" виступає, наприклад, Г.Г. Мунске [8]. Німецькі лінгвісти, розрізняючи фразеологію у вузькому
та в широкому розумінні, відносять паремії, які є цільнопредикативними сталими виразами, до широкого
розуміння фразеології або її "периферії" [9]. Цю точку зору повністю поділяє автор аналізованого
словника, тому в останньому дібрані компаративні паремії, в яких відбувається порівняння з певним
еталонізованим поняттям.
Проблема 2. За яким критерієм усталені порівняння повинні "гніздитися" у словнику? Доцільним, на
наш погляд, є алфавітне розташування фразеологічних порівнянь за образами-еталонами цих одиниць,
наприклад: mager wie eine Ziege – образ-еталон die Ziege (коза). Такий підхід ґрунтується на тому, що
образи-еталони є когнітивними центрами компаративних фразеологізмів, оскільки головним методом
різних рівнів суспільної свідомості, на думку І.І. Дубініна та Л.Г. Гуслякової [10: 24], найчастіше
виступає метод порівняння, пошук "еталона". Еталонність, орієнтація суб’єкта на певні зразки,
стереотипи – це той об’єднувальний початок, той спільний структурний принцип, який синтезує процеси
сприйняття, пізнання та мовну картину світу [11: 9]. Тому еталоном вважається образна форма
вираження властивостей людини/предмета певною реалією, значущою з погляду повсякденнокультурного досвіду [12: 116], деякий ідеалізований стереотип, який на соціально-психологічному рівні
виступає як вияв нормативних уявлень про людину, світ, суспільство [13: 190]. Еталонізуватися ж
можуть не лише предмети, а й якості та дії, що виступають образною заміною властивостей інших
реалій, стаючи їх знаком і таксонами культури.
© Мізін К.І., 2005
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Проблема 3. При перекладі німецьких паремій доцільним, на наш погляд, є відшукування повних/
неповних еквівалентів цих одиниць в українській мові. Основним критерієм при такому підході
вважається передача моралі/мудрості німецького народу, що таїть у собі кожна паремія, оскільки їй
властиве свідоме посилання на колективний досвід, загальноприйняті соціальні норми, оцінки й
відношення до фактів дійсності. Тому невдалим, на наш погляд, є підбір українського прислів’я ‘як не
бачу – душа мре, а побачу – з душі пре’ до німецького besser allein als in böser Gemein [14: 5], бо образеталон die Gemeinde (спільнота) передбачає не одну людину, а саме багато, тобто компанію. Доцільним у
цьому випадку є вибір іншого еквівалента ‘зла компанія – що вугілля: як не впече, то замарає’.
Таким чином, висвітлення фразеографічних проблем усталених порівнянь німецької мови (належність
паремійних одиниць до фразеології, критерій розташування фразеологічних порівнянь у двомовному
словнику й переклад німецьких компаративних паремій українською мовою) є певним внеском у
розробку німецької фразеографії. Перспективним для автора цієї розвідки є укладання ідеографічного
словника фразеологічних порівнянь німецької мови, оскільки ідеографія набирає наразі потужного
розвитку, та вирішення пов’язаних із цим фразеографічних проблем.
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В этой статье освещаются фразеографические проблемы устойчивых сравнений немецкого языка:
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сравнений в двуязычном словаре и перевод немецких компаративных паремий на украинский язык.
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Mizin K.I. The problems of the phraseographical fixing of German comparative phraseological units in a
two-language dictionary.
The article deals with phraseographical problems of German comparative phraseological units: referring
paremiological units to phraseology, singling out the criterion of listing phraseological similes in a twolanguage dictionary and translating German comparative paremiological units into Ukrainian. Key concepts:
phraseography, phraseological unit, phraseological simile, paremiological unit, image-standard.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ В УКРАЇНСЬКІЙ
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті розглядається проблема гармонізації інтернаціональних та національних елементів у складі
української офтальмологічної термінології.
Проблеми термінології незмінно привертають увагу вчених з огляду на те, що термін – це
"ментально-логічний, лінгвокогнітивний системоутворювальний елемент логосу" [1: 167]. Саме йому
надається провідна роль у пошуках істини, в безмежних процесах пізнання. У дослідженнях української
термінології окреслюються тенденції її розвитку, розробляються критерії доцільності запозичень,
визначаються перспективні способи творення національних термінів [2; 3; 4; 5]. На сучасному етапі
розвитку українська наукова термінологія тяжіє до міжнародних стандартів, і водночас посилюється
інтерес до власних національних надбань у мові. Тому проблема "свого і чужого" у терміносистемах
окремих галузей знань, зокрема в офтальмології, актуальна і практично значуща.
Процеси глобалізації, що відбуваються у житті людства на межі ХХ – ХХІ століть, цілковито
виключають абсолютну ізоляцію мов і, навпаки, спричиняють тісні мовні контакти, а відтак запозичення
з інших мов. Поява у вітчизняній науці запозичених нових технологій, нової апаратури, препаратів,
технічних засобів спричиняє активне поповнення термінології іншомовними словами [6: 63].
Зростання запозичень не може бути ізольованим від процесів розвитку національної літературної
мови, від процесів використання мови у процесі комунікації. Такі види мовленнєвої діяльності, як
читання, переклад, коментування наукової та публіцистичної літератури, участь у міжнародних
конференціях, симпозіумах, конгресах, з’їздах, спільні наукові та технічні проекти, сприяють
запозиченням іншомовних термінів. Іншомовне слово впевнено займає свою нішу в контексті сучасного
суспільного та наукового життя.
Оскільки процес запозичення терміна – це переважно писемний шлях, остільки цілком можливим є
свідомий вплив на формування терміносистем. Керування термінотворчим процесом може планувати в
ньому як "інтернаціоналізацію", що полегшує міжнародне спілкування, так і "націоналізацію", що
забезпечує національну самобутність мов. Наші дослідження процесу становлення і розвитку
офтальмологічної термінології засвідчують, що з-поміж українських офтальмологічних термінів є
найдавніші запозичення, наприклад, амбліопія, карцинома, герпес, парез, глаукома, лейкома, ністагм,
екзофтальм, блефарит, катаракта тощо, проте чимало й таких, що мають глибоке коріння у
народнорозмовній мові, наприклад, зіниця, райдужка, очна щілина, слізне м’ясце, турецьке сідло,
війчастий вінець, верхня і нижня повіки тощо [7: 194 – 198]. Наявність іншомовних слів у
терміносистемах містить одночасно і переваги, і недоліки. Спостереження за динамікою терміноодиниць
іншомовного походження в лексиці окремих галузей знань – це необхідна передумова нормалізації
фахової мови.
Важливо зазначити, що серед мовознавців існує два погляди на процес появи нових термінів. Поперше, поява нових термінів відбувається за такими ж законами, як і виникнення нових слів
(підкреслюється саморегульованість процесу). По-друге, терміни можуть з’являтися як результат
свідомої діяльності, що включає узгодження нових одиниць з існуючими у мові законами, відбір кращих
зразків (підкреслюється свідома регульованість процесу). Вчені відзначають, що з цих двох складових
термінотворення активізувалися запозичення [9: 71]. Ця обставина загострює ряд питань: як сприймати
збільшення запозичень, чи доцільно чинити опір запозиченням, якою мірою і як їх асимілювати, що
вважати інтернаціоналізмами і як до них ставитися? [10].
Українці усвідомлюють себе частиною світової спільноти, що сприяє розвитку інтеграційних
процесів в економіці, політиці, а відтак і в інших галузях життя суспільства, зокрема, мова реагує на це
активізацією інноваційних процесів у лексиці та відповідно у термінології. Такі процеси, з одного боку,
зумовлюють збільшення кількості запозичень, а з іншого – активізують резерви власної національної
мови. Так, серед українських офтальмологічних термінів поряд з численними запозиченнями є такі, що
досить переконливо заступають латинські анатомічні терміни, наприклад, райдужка (замість iris), око
(замість oculus), вія (замість cilia), кришталик (замість lens crystallina), зіниця (замість pupilla), рогівка
(замість cornea), повіка (замість palpebran) тощо.
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У процесі гармонізації "свого" і "чужого" у термінології слід, на думку академіка І.К. Білодіда,
враховувати те, що потреба засвоєння нових інтернаціональних елементів постає тоді, коли міжмовні
тенденції до їх прояву збігаються з внутрішніми потребами та можливостями окремо взятої мови [11].
При цьому вчений підкреслював, що поповнення термінологічної лексики полегшує двомовне
спілкування та заощаджує зусилля у процесі засвоєння будь-якої мови. Отже, можна говорити про те, що
іншомовні запозичення, зокрема інтернаціоналізми, сприяють науковим контактам між ученими різних
країн і можуть стати позитивним лінгводидактичним чинником.
Сучасні засоби зв’язку сприяють поширенню взаємовідносин між народами, що належать до різних
культурно-історичних ареалів та забезпечують надзвичайно швидке поширення наукової інформації.
Будь-яке досягнення, відкриття, дослідження може стати надбанням усього людства, всієї сучасної
цивілізації. А це у свою чергу викликає певні процеси не тільки у мові країни, де здійснено відкриття
(адже нове явище слід назвати), а й у мовах народів, які отримали про це інформацію (як саме позначити
нові назви, що називають нові реалії, у рідній мові). Наприклад, тканинні препарати, що виготовлені,
досліджені та апробовані в Українському науково-дослідному інституті очних хвороб і тканинної терапії
імені В.П. Філатова АМН України, є інноваційними і здебільшого мають українські назви, наприклад:
препарат ФіБС, торфот.
Разом з тим українська офтальмологічна термінологія органічно засвоїла інтернаціоналізми,
наприклад, мікроблефарон, мікрофтальм, кон’юнктива тощо. Серед запозичень не тільки слова, а й
словотвірні афікси, наприклад, суфікс –іт- (-ит-) передає значення запалення, словотвірний компонент –
томія- передає значення "операція розтину", а компонент -патія передає значення "хвороба",
компонент – метрія- "вимірювання". Ці та подібні елементи використовуються поряд із власне
українськими словотвірними компонентами, наприклад, - подібний, що передає значення "схожий на
щось": склоподібне тіло, келихоподібні клітини, кільцеподібна ретинопатія, дископодібна,
сектороподібна тощо.
Дослідники переконують, що включення в іншомовні терміни таких терміноелементів, які
сприятимуть вмотивованості всього утворення, врахування фактора поширення терміна у сфері
професійного спілкування, у тому числі у міжнародному масштабі, обґрунтовують іншомовне
термінологічне запозичення [12]. Саме вмотивованість вони вважають найбільшою перевагою при виборі
"свого" і "чужого" з-поміж термінів-синонімів. Так, цілком вмотивована автентична назва райдужка
(синонім: народна назва веселкове перепно) для частини судинної оболонки очного яблука, що розміщена
попереду кришталика. У різних людей вона може мати різне забарвлення, за яким визначається колір
очей: блакитні, зелені, сірі, карі, чорні очі. Цю палітру кольорів народна уява асоціювала з веселкою
(веселкове перепно). Слово веселка в українській мові є синонімом слова райдуга, зменшувальнопестливе райдужка, набувши термінологічного значення, втратило значення демінутивності. Подібне
явище спостерігаємо також у термінах кришталик, чашечка. Народнорозмовна природа деяких
українських анатомічних термінів робить їх образними, вмотивованими, завдяки чому вони зрозумілі
широкому колу мовців, наприклад: очна щілина (подібна до щілини), склоподібне тіло (подібне до скла),
слізне м’ясце (подібне до шматочка м’яса), слізний струмок (подібне до струмка), слізний мішок (подібне
до мішка) тощо.
Таким чином, дослідження української офтальмологічної термінології переконує, що гармонізація її
розвитку включає використання інтернаціонального та національного в ній.
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УЗУАЛЬНО-АСОЦІАТИВНІ ЕПІТЕТИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті представлена якнайповніша семантична класифікація епітетів у сучасній англійській мові;
чітко окреслені відмінності між епітетом, прикметником у морфології та означенням у синтаксисі;
ґрунтовно аналізуються узуально-асоціативні епітети, які складають більшість поля епітета.
Останнім часом можна спостерігати деякий спад інтересу до вивчення різновидів епітетів та їх
стилістичних функцій. Очевидно, цьому сприяє нечітке усвідомлення епітета як тропа, помилкове
сприйняття його як будь-якого означення в синтаксисі і як прикметника в морфології. Так, наприклад,
Л.І. Тимофєєв вважає, що в широкому розумінні епітетом є будь-яке слово, яке означає, пояснює тощо
будь-яке поняття. У цьому розумінні будь-який прикметник, на думку вченого, може розглядатися як
епітет [1: 217]. Існують також приклади досить обмеженого розуміння епітетів як "метафоричного
прикметника" [2: 359]. Крім того, не існує чіткої межі між звичайним означенням і узуально–
асоціативними епітетами.
Таким чином, важливо провести певну межу між епітетом і звичайним означенням. Існує три
основних відмінності між цими поняттями:
1. З точки зору пізнавальної, означення додає до змісту описуваного поняття ознаку, яка обмежує
його об’єм (house – big house, old house, brick house і т.п.), тобто здійснює логічну класифікацію. Епітет
виділяє, посилює типову ознаку предмета (fair sun, wide sea, merry England) і таким чином виступає як
економний засіб створення певного художнього образу.
2. З точки зору комунікативної, означення відчужене від усіх сторін особистості, крім
інтелектуальної, і претендує на об’єктивність. Епітет зазвичай розкриває цілісне відношення суб’єкта
(інтелект, уяву, емоції, волю), здійснює ціннісну кваліфікацію, яка завжди є тією чи іншою мірою
неповторно особистісною.
3. З точки зору лінгвістичної, означення й означуване являють собою двослівну або трьохслівну
номінацію, яка належить до побутової номенклатури (woollen suit, bed linen, china ware), до наукової
термінології (blood pressure, intercontinental rocket, the Atlantic Ocean) і в якій відсутня оцінність. Епітет з
означуваним (епітетна конфігурація) виступають у ролі вільного (змінного) словосполучення, яке
відрізняється оригінальністю.
Виходячи із системного підходу до тропіки, сукупність тропів і місце, яке займає епітет, можна
представити у вигляді схеми трьох функціональних полів: уподібнення, суміжності, протилежності.
Окремі поля тропіки перетинаються, в результаті чого утворюються "тропи-гібриди": іронічний
епітет, оксюморонний епітет, літотний/гіперболічний епітет, метафоричний, перифразний, метонімічний,
літотне/гіперболічне порівняння, безмодульне порівняння, метафора-перифраз.
Оскільки будь-який епітет виникає на базі певної асоціації, ми пропонуємо використовувати терміни
узуально-асоціативні та оказіонально-асоціативні епітети. Узуальні (звичні) асоціації лежать в основі
епітетів, які належать до першої категорії, тому самі ці епітети також сприймаються як звичні.
Неузуальні, часто унікальні семантичні асоціації складають базу епітетів другої категорії. Саме тому такі
епітети не сприймаються як "готові" (ready-made) одиниці, і їх вживання має оказіональний характер.
Предметом нашого дослідження є узуально-асоціативні епітети, які представляють більшість епітетів.
Узуально-асоціативні епітети знаходяться в центрі поля епітета. Вони найменш тропеїчні, оскільки,
металогічність найменування ознаки в них послаблена і проявляється не так виразно, як в оказіональноасоціативних епітетах, які представляють собою гібриди епітета, що утворилися в результаті
перетинання поля епітета і полів інших тропів.
Разом з тим, вони відрізняються від звичайних нетропеїчних означень чітко вираженим суб’єктивнооціннісним характером і експресивністю [3: 12-13].
У процесі формування значення узуально-асоціативних епітетів до їх семантичої структури належать
не лише певні ознаки, але й емоційне відношення до них у відповідному мовному соціумі.
Необхідно з’ясувати, що не всі епітети, які належать до цієї категорії, вказують на інгерентну,
невід’ємну ознаку предмета, як вважає Л. Турсунова [4]. Про це свідчать і деякі приклади, які вона
наводить як асоціативні епітети brilliant eyes, wistful eyes (очі не завжди і не обов’язково brilliant
("блискучі") та wistful ("задумливі", "мрійливі")).
На наш погляд, логічніше розрізняти серед узуально-асоціативних епітетів два підкласи: постійні і
описово-оціннісні епітети.
© Онопрієнко Т.М., 2005
89

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

Постійні епітети (constant epithets) переважно належать фольклору або походять від нього. Велику
кількість постійних епітетів знаходимо, наприклад, у "Слові о полку Ігоревім": синее море, зеленá трава,
стрелы калёные, красные девы, кровавые раны, острые мечи, студёная роса, серый волк, храбрая
дружина, чёрный ворон, чёрная туча, чистое поле та ін. /пор.укр. чорні брови, сірий вовк, широке поле,
зелений гай і т.п.
В англійській літературі постійні епітети також похідні від творів усної народної творчості – балад,
казок та ін.
In that pleasant district of merry England there extended in ancient times a large forest (W. Scott).
And now I'm in the world alone/ upon the wide, wide sea (G.G. Byron).
0 ye loud Waves! and 0 ye Forest high! (S.T. Coleridge).
Описово-оціннісні епітети (descriptive-estimative epithets) вказують на будь-яку суттєву ознаку
референта, яка привертає до себе увагу в певній ситуації. Проте така ознака не є інгерентною для
денотата (тобто всього класу цих предметів). Наприклад:
Ø звучання/відсутність звучання:
He made a soft sucking sound with his lips (R. Chandler).
They caught the midnight train to Paris; and they sped through the silent star-lit night into the unknown
(W.S. Maugham).
Ø колір/відсутність кольору:
He was a stocky man with a red-complected shining brown face (E.L. Doctorow).
His shallow, colourless eyes looked across the desk at the negro in the check suit (R. Chandler).
Ø форма, розмір, якісна характеристика та ін.:
That delicately-bronzed skin, (…) the large liquid eyes, the full but exquisite lips – all the stigmata of passion
were there (A.C. Doyle).
He liked women to be women. He liked them lush, highly coloured, exotic (A. Christie).
Що стосується більшості епітетів цього підкласу, то вони представляють собою суб’єктивну оцінку
означуваного [3: 74; 5; 6: 156-159].
Загальнооцінні позитивні та негативні значення реалізуються прикметниками good, bad, а також їх
експресивними синонімами, які можна розглядати як епітети загальної оцінки.
Серед епітетів загальної позитивної оцінки найбільш поширеними є excellent, divine, regular, swell:
She had an excellent figure and she gazed at herself in the mirror with pride (E.L. Doctorow).
"Pity you didn’t come (to bathe), William. The water was divine" (K. Mansfield).
"He really deserves the breaks for he's a regular guy" (H. Robbins).
"I was a swell guy" (R. Chandler).
Серед епітетів загальної негативної оцінки широко вживаються awful, horrible, nasty:
"It was a horrible evening. I shall never forget it. That awful party at the Greek Park (…)" (D. Du Maurier).
The inspector said: "You know, Monsieur Poirot, it's a nasty business (…). I don't like it" (A. Christie).
У цій же ролі виступають також такі одиниці вторинної номінації, як rotten, wretched, lousy та ін.:
'My God!' the girl breathed. 'What's this rotten city coming to?' (R. Chandler).
"Those wretched newspapers. They had me frantic with their nonsense" (H. Robbins).
"You can have the lousy job!" (D. Lawrence).
Епітети особистої оцінки досить різноманітні, оскільки виражають широкий спектр аксеологічних
категорій [7: 14]:
- сенсорно-смакових:
"It's lovely brandy," I said (E. Hemingway);
- психологічних (як інтелектуальних так і емоційних):
Everyone nowadays was bound to pay attention to his psychological make-up (J. Cary).
He was a violent man who all his life had created incidents in restaurants (E.L. Doctorow).
"What have you got in those mysterious parcels?" (K. Mansfield);
- етичних:
"He wasn't a very savoury gentleman, Mr. Morris" (A. Christie);
- естетичних:
Inside the hedge, a pleasant garden and lawn sloped down to a willow pool (D.H. Lawrence).
"Without a soul that holds romance, you'll probably suggest we go to some cheesy motel." "I believe the word
is sleazy" (L. Small);
- нормативних:
The blonde's face was unnatural. Her eyes were unnatural, with small pupils, a queer flat glitter in them (R.
Chandler);
- утилітарних:
Patriotism was a reliable sentiment in the early 1900's (E.L. Doctorow).
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Серед епітетів особистої оцінки виділяється група епітетів-похідних прикметників з суфіксами –y, ly та –ish, які виражають не власне оцінку, а оціннісну характеристику:
She hadn't objected to his cigars then; she said they were manly (H. Slesar).
George Dial was tall, dark, handsome, Hollywoodish (R. Chandler).
Albert often found himself worrying for her, in spite of her attempt to be Bland-offish (J. Trevor).
У таких прикметниках І.Є. Краснова бачить типовий прояв метасеміотичної функції мови. Йдеться,
наприклад, про епітети у конфігураціях: cocktaily place "затишне місце, де можна приємно провести час,
випиваючи коктейлі", horsy fellow "фанатик тоталізатора"; bacony young man "хворобливо повний
чоловік"; dressy school "модна престижна школа для дітей багатих батьків" [8: 2-9]. У подібних випадках
проходить семантична метаморфоза лексеми шляхом виділення, створення і усвідомлення таких
відтінків значень, які не входять до її загальномовної характеристики.
Слід зауважити, що вказані епітети не варто змішувати з компаративними епітетами, які легко
піддаються трансформації у звичайну компаративну конструкцію:
inky water ® the water is like ink;
quixotish fellow ® the fellow is (resembles) Quixot.
Епітети загальної і часткової оцінки можуть бути двоступеневими (two-step epithets). Такі епітети
характеризують предмет і одночасно кваліфікують характеристику предмета [9: 54].
Другим, кваліфікуючим ступенем виступають:
- інтенсифікатори прислівника типу absolutely, absurdly, abnormally, terribly, extraordinarily,
categorically, perfectly, unimpeachably і т.п.:
"It seems to me you're absolutely batty", said Frankie crossly (A. Christie).
His hat was absurdly small for his abnormally large head (E.L. Doctorow).
Lane sat back /…/ finding himself in the right place with an unimpeachably right-looking girl who was not
only extraordinarily pretty but, so much the better, not too categorically cashmere sweater and flannel skirt
(J. Salinger).
"/…/ Well, I think you’re simply marvelous, giving this perfectly marvelous party for him /…/. Isn’t he
terribly grateful?" (D. Parker).
- інтенсифікатори-прикметники і дієприкметники:
It was already a rotten business, stinking rotten, and I should have let it alone (M. Crichton).
"You're mighty touchy tonight", she said. "Do you feel all right?" (F. O'Connor).
"A most amazing cove, Jeeves. So dashed competent in every respect" (P.G. Wodehouse).
Наведені приклади свідчать про те, що сема емоційної оцінки найчастіше зустрічаються в епітетах,
які називають ознаки зовнішності людини, її поведінки, почуттів, навколишніх предметів. Рідше ця сема
присутня в узуально-асоціативних епітетах, які називають ознаки об’єктів абстрактної сфери.
Таким чином, між епітетом і прикметником у морфології та означенням у синтаксисі існують чітко
визначені відмінності. Узуально-асоціативні епітети досить чітко розподіляються на два підкласи:
постійні (переважна більшість яких належить фольклору або походить від нього) та описово-оцінні, які
реалізують загально-позитивну / негативну оцінки – сенсорно-смакові, психологічні, етичні, естетичні,
нормативні, утилітарні. Описово-оцінні епітети часто мають дворівневу структуру, що містить
інтенсифікатор ознаки.
Актуальність вивчення тропіки як системи структурного утворення та її системно-утворюючого
центру – епітета – зумовлює перспективу подальших досліджень у цій галузі стилістики.
Великий інтерес будуть мати дослідження, присвячені еволюції узуально-асоціативних епітетів в
історії англомовної художньої літератури на прикладі індивідуальних авторських стилів.
Доцільно досліджувати недостатньо вивчену роль описово-оцінних епітетів у деяких функціональних
стилях та жанрах, зокрема у науково-популярних текстах, рецензіях, анотаціях, що дало б можливість
розширити розуміння епітета як найважливішого експресивного, прагматично спрямованого засобу не
лише в художній літературній творчості.
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Оноприенко Т.Н. Узуально-ассоциативные эпитеты в современном английском языке.
В статье представлена более полная классификация эпитетов в современном английском языке; четко
обозначены различия между эпитетом, прилагательным в морфологии и определением в синтаксисе;
глубоко анализируются узуально-ассоциативные эпитеты, которые образуют большинство поля
эпитета.
Onopriyenko T.M. Usually-associated epithets in Modern English.
The article presents a comprehensive semantic classification of epithets in Modern English, highlights
differences between epithets, adjectives in morphology and attributes in syntax, analyses usually-associated
epithets which form the majority in the field of epithet.
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НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ:
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ
У статті показано, що, активуючи різні концептуальні структури, назви розділів і рубрик журналу
Newsweek визначають структуру заголовків і підзаголовків статей.
Основу композиції часописів складають назви розділів і рубрики, здебільшого виражені однією або
кількома лексемами, що свідчить про визначальну роль окремого слова в журнальному дискурсі, яка до
цього часу не аналізувалася. Тому мета статті полягає у виявленні принципів висунення окремих лексем
у назви розділів і рубрики, що утворюють основу композиційної організації журнального дискурсу як
концептуально-мовної схеми розгортання та вербалізації призначеного для передачі адресату змісту.
У назвах розділів і рубрик лексеми функціонують за відсутності попереднього вербального
контексту, а тому їхнє вживання не можна пояснити без реконструкції концептуальної системи адресата,
яка утворює своєрідний ментальний контекст. Виходячи з положення про те, що всі медіа продовжують
тіло людини й органи сприйняття [1: 116], для опису номінативного аспекту композиційної організації
журнального дискурсу використовуємо метод когнітивної лінгвістики, який полягає у співвіднесені
мовних даних із сенсомоторним досвідом людини [2: 5]. Цей підхід дозволяє реконструювати
композицію медіа-дискурсу за допомогою схеми перцептивного орієнтування, яка включає візуальне
поле, розміщені в ньому фізичні об’єкти різного ступеня виділеності та перцептивні відношення між
ними. На розумовому рівні їй відповідає концептуальна орієнтаційна схема, утворена внаслідок
трансформації візуальних полів у концептосфери, фізичних об’єктів – у ментальні, а відношень
сприйняття в образ-схеми, що в гештальтних формах репрезентують елементарний тілесний досвід
людини [3: xi]. У складі концептуальної орієнтаційної схеми виділяємо три блоки гештальтів:
перцептивні, динамічні, силові. Перцептивні образ-схеми МАСА – МНОЖИНА – ЗЛІЧУВАНІСТЬ –
ОБ’ЄКТ – КОНТЕЙНЕР – УМІСТ відбивають сприйняття сукупності в аспекті поступового наближення
спостерігача до неї. Динамічні гештальти ШЛЯХ і ЦИКЛ репрезентують рух, образ-схема ВЕРТИКАЛЬ
втілює переміщення вертикаллю, а силові схеми ПРИМУС, ПРИТЯГАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ/
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ, ПЕРЕШКОДА, УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ,
ВІДВЕРНЕННЯ відбивають досвід фізичної взаємодії людини з об’єктами. Окремий блок утворюють
фонові образ-схеми: ЗЛИТТЯ та ПОДІЛ покладені в основу трансформації групи об’єктів при віддаленні
та наближенні до них; гештальт ПОВТОРЕННЯ репрезентує операції, пов’язані з мовним втіленням
образ-схеми ЦИКЛ; СХОЖІСТЬ і НАКЛАДАННЯ фіксують взаємодію між гештальтами різних груп;
ЗВ’ЯЗОК співвідносить точки відліку гештальту ШЛЯХ [див. 4: 134]. Взаємодія вказаних образ-схем
покладена в основу формування концептів, ідентифікованих лексичними одиницями, що визначає
існування двох основних принципів композиції медійного дискурсу – номінативного та номінативноструктурного. Номінативний принцип зумовлює вживання в назвах журнальних розділів топонімів і
загальних іменників, напр., World Affairs, Europe, Asia, U.S.Affairs, а номінативно-структурний принцип
проявляється у висуненні в назви розділів і рубрики абстрактних іменників, напр., Business, Society and
the Arts.
Аналіз розвитку композиції журналу Newsweek свідчить про варіативність уживання абстрактних
іменників у назвах розділів. Лексема business замінила введене 1986 року словосполучення world
business, що, у свою чергу, витіснило назву Business and Finance, розповсюджену у виданнях 70-х років.
Утрата лексемою business в назві розділу означення відбиває генералізацію її значення, про що передусім
свідчать зміни в її дефініціях в лексикографічних джерелах, виданих за час поступу процесу глобалізації:
у третьому [5] та шостому [6] виданнях словника за редакцією А. Хорнбі, а також у другому [7] та
третьому [8] виданнях словника Лонгмен. За третім виданням словника А. Хорнбі [5], іменник business
позначає лише індивідуальну та групову діяльність суб’єктів, про що свідчить перелік його значень:
1) купівля та продаж (buying and selling), торгівля (commerce, trade); 2) крамниця (shop), комерційний
заклад (commercial enterprise); 3) завдання, обов’язок (task, duty); 4) право (right); 5) (with indef. art) важка
справа (difficult matter); 6) справа (affair) [5: 115]. На концептуальному рівні перше значення цього
іменника активує образ-схему ЗВ’ЯЗОК, яка об’єднує два концептуальні об’єкти: продавця та покупця,
репрезентуючи їх у наближеній перспективі, встановленій перцептивною образ-схемою ЗЛІЧУВАНІСТЬ.
Сема ‘shop’ у другому значенні репрезентує ситуативний орієнтир групової діяльності. Решта дефініцій
ґрунтуються на індивідуальних точках відліку, пов’язаних із діяльністю окремих осіб, що свідчить про
неможливість використання цих значень для орієнтування читача в картині світу в цілому, для чого
призначене міжнародне видання. Саме відсутність у сімдесяті роки в значенні лексеми business найбільш
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загальних сем пояснює її сполучуваність із номінативними одиницями finance і world при позначенні
розділу журналу.
Генералізація першого значення лексеми business відображена семою ‘activity’ в шостому виданні
словника А. Хорнбі [6: 160] (the activity of making, buying, selling or supplying goods or services for money)
і в третьому виданні словника Лонгмен [7: 171], оскільки activity позначає рух (movement) або дію (action)
[7: 9], співвідносні на концептуальному рівні з образ-схемами ШЛЯХ і СИЛИ. Зміни значення лексеми
business, пов’язані з процесами глобалізації, повніше представлені в дефініції другого видання словника
Лонгмен (найбільш загальні семи виділяємо курсивом): 1) діяльність купівлі та продажу (the activity of
buying and selling); 2) кількість або вартість торгівлі (the amount or value of trade being done); 3) окремий
вид діяльності, спрямований на заробляння грошей (a particular money-earning activity); 4) обов’язки
окремої особи (one’s responsibility or concern); 5) справа (an affair or matter) [7: 132]. Сема ‘activity’ в
першій і третій дефініціях відображає узагальнення семантики лексеми, а її конкретні значення, що
репрезентують індивідуальну діяльність особи, відтіснені в кінець словникової статті з укрупненням
деяких із них: п’ятому (difficult matter) і шостому (affair) значенням із дефініції словника А. Хорнбі за
1974 рік відповідає одне, п’яте (an affair or matter), тлумачення в словнику Лонгмен. Проведений аналіз
дає підстави для висновку, що вживання лексеми business у назві розділу міжнародного журналу без
будь-яких означень зумовлене генералізацією її значення, що дозволяє використовувати її для опису
практично будь-якої діяльності.
Подібні процеси узагальнення також спостерігаємо в значенні лексеми society, яка в міжнародному
варіанті журналу Newsweek входить до назви розділу Society and the Arts, який до 1995 року мав назву
Back of the Book і об’єднував різноманітні предметні рубрики суспільного змісту. На початку процесу
глобалізації в лексеми society виділяли такі значення: 1) суспільний спосіб життя, звичаї цивілізованої
спільноти (community); система, завдяки якій люди живуть організованою спільнотою (organized
community); 2) організована спільнота (organized community); 3) компанія (company, companionship);
4) вищий світ (upper class); 5) об’єднання людей із певною метою (organization of persons formed with a
purpose) [5: 834]. Три перших значення ґрунтувалися на семі ‘community’, яку словник тлумачив як
людей, які мешкають в одному місці, районі, країні, а тому сприймаються як неподільне ціле [5: 172].
Межі такої спільноти не виходили за кордони окремої країни, а тому лексема society ідентифікувала
окремий розділ лише в національному варіанті журналу.
Останнє видання словника А. Хорнбі [6: 1226] традиційно тлумачить society як людей узагалі, що
живуть однією спільнотою (community), лише частково віддзеркалюючи вплив процесів глобалізації.
Більш повно генералізація значення цієї лексеми відбита в її двох перших дефініціях у третьому виданні
словника Лонгмен при відсутності змін у решти значень: 1) люди взагалі, яких розглядають щодо
структури законів (laws), організації, які створюють можливості для їхнього спільного проживання;
2) окрема широка група людей, що має однакові закони (laws), організацію, звички тощо [8: 1365]. Крім
образ-схеми ЗВ’ЯЗОК, наведені дефініції лексеми society ідентифікують гештальт ПРИМУС, позначений
семою ‘law’, яку тлумачать як правління (rule), підтримане силою (power) уряду (government) [7: 590],
або пояснюють як втілення дій людей у законах (laws), що управляють ними, але перебувають над ними,
внаслідок чого люди стають їхніми рабами [9: 134]. Тому в складі концепту, позначеного лексемою
society, образ-схема ПРИМУС представлена семою ‘law’ і взаємодіє з гештальтом ВЕРТИКАЛЬ, який
локалізує джерело примусу ЗВЕРХУ, а ціль – ЗНИЗУ.
Генералізації також зазнала семантика іменника community, який використовують для пояснення
значення лексеми society. Вважають, що після закінчення Другої світової війни тлумачення лексеми
community як населення на єдиній, обмеженій простором території або на одному місці все менше
відбиває складнощі навколишньої реальності, а тому ця лексема позначає псевдореальність, яка обмежує
семіозис [10: 19]. Унаслідок впливу процесів глобалізації на розвиток семантики лексем society і
community в сучасній англійській мові вони чіткіше закріплені за певними концептуальними
структурами. Перша з них позначає населення незалежно від країни проживання, тобто активує
необмежену концептуальну сферу, а друга ідентифікує людей, що мешкають в окремому селі, місті або
на певній території [7: 1001], тобто позначає обмежену концептуальну сферу. Про це також свідчить
входження цієї лексеми до складу власної назви European Community, яка позначає європейську
спільноту.
Крім назви розділу, лексему society знаходимо в окремих рубриках секції Society and the Arts. Її
повторне вживання наближає перспективу сприйняття тієї самої предметної концептосфери, напр.,
Society: Why Asian Guys Are on a Roll (Newsweek 13.03.2000, 56). У заголовку статті підмет guys, що
позначає молодих людей, виокремлює групу осіб, а означення, виражене відносним прикметником Asian,
локалізує її в межах загальної концептуальної сфери. Номінативні одиниці в заголовках статей рубрики
Society також характеризують окремі суспільні явища, ідентифіковані в підзаголовках, напр., Society:
Cute Power! (Newsweek 8.11.1999, 58). Наведений заголовок оцінює неназване явище, спрямовуючи увагу
читача на наступний текст. У підзаголовку Asia is in love with Japan’s pop culture топонім Asia активує
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найбільш загальну концептуальну сферу, присвійна форма Japan’s ототожнює її ЧАСТИНУ, а
словосполучення pop culture пов’язує з ними предметну концептосферу культури. Водночас предикатив
in love вказує на людей, пов’язаних із вказаними сферами.
У назві розділу Society and the Arts іменник society сполучається з лексемою the arts, висунення якої
зумовлене її полісемічністю та синонімією з багатьма іншими лексичними одиницями, завдяки чому вона
одночасно активує кілька предметних концептосфер. Вступаючи в синонімічні відношення з лексемою
humanities, форма the arts ототожнює сфери античної та сучасної літератури, історії тощо [7: 511].
Взаємодіючи з виразом fine arts, указана лексема ідентифікує живопис, музику, скульптуру й інші сфери
діяльності, пов’язані зі створенням більше гарних, ніж корисних речей [7: 382]. У міжнародному виданні
розділ Society and the Arts включає рубрики Health, Medicine, Photography, відображаючи генералізацію
значення лексеми the arts, наразі не відбиту словниками.
У назвах рубрик абстрактні іменники позначають концепти, утворені внаслідок взаємодії кількох
образ-схем, що продемонструємо на прикладі вживання лексем health, medicine, abortion, food, що
активують концептуальні структури, які репрезентують діяльність із забезпечення функцій ТІЛА. На
зв’язок концептуальних структур, позначених указаними лексемами, із різними аспектами діяльності
ТІЛА вказують їхні словникові дефініції та номінативне наповнення заголовків.
У рубриці лексема health активує концепт здоров’я, який має складну структуру. З одного боку, він
репрезентує ТІЛО як ЦІЛЕ, про що свідчить походження сучасних англійських іменників health і whole
від єдиного давньоанглійського кореня hal [11: 120], тобто у своєму первинному значенні лексема health
указувала на цілісність ТІЛА. З іншого боку, суспільний розвиток зумовив ускладнення концепту
здоров’я за рахунок скалярного компонента, на який у визначенні здоров’я (health) як форми добробуту
(well-being) людини [12: 47] вказує сема ‘well’, що активує позитивну точку відліку ОЦІННОЇ
ВЕРТИКАЛІ. Про наявність у сучасному концепті здоров’я скалярного компонента, призначеного для
оцінки стану ТІЛА, також свідчить сема ‘well’ у дефініції лексеми health як гарного стану тіла та розуму
(the state of being well in the body and mind) [7: 485]. Відповідно заголовки рубрики Health містять два
види номінативних одиниць: одні позначають процеси, спрямовані на забезпечення цілісності ТІЛА, а
інші оцінюють її ступінь. При описі стану ТІЛА номінативні одиниці заголовків активують образ-схему
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, напр., Health: A New Use for Prozac (Newsweek 19.06.1995, 46). У
наведеному прикладі власна назва Prozac ідентифікує джерело вказаного гештальту, спрямованого на
підтримання цілісності ТІЛА, а неозначена форма a new use встановлює її вектор.
Структура заголовків цієї групи також ґрунтується на трансформації гештальту ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОЖЛИВОСТІ в образ-схему ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, напр., Health: Is Your Cell Really Safe?
(Newsweek 7.08.2000, 63). У наведеному прикладі лексема safe активує ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОЖЛИВОСТІ, з джерелом якого співвіднесено стільниковий телефон, позначений іменником cell.
Водночас знак питання, який змінює ракурс сприйняття читачем інформації і перетворює будь-яке
достовірне твердження в сумнівний факт [13: 384], трансформує вказаний гештальт у ПОЗБАВЛЕННЯ
МОЖЛИВОСТІ. Скалярний компонент концепту здоров’я активований у заголовках номінативними
одиницями, що позначають різні види шкал. У заголовку Health: How to Market the Aids Scare (Newsweek
3.04.1995, 46) лексема Aids називає джерело ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, а додаток scare активує
гештальти ПРИМУС та ЕМОЦІЙНА ШКАЛА. У заголовку Health: Half Steps vs 12 Steps (Newsweek
27.03.1995, 49) числівники відсилають читача до КІЛЬКІСНОЇ ШКАЛИ, верхня межа якої позначена
підметом moderation у підзаголовку Can moderation help problem drinkers?
На відміну від номінативних одиниць у рубриці Health, які попереджають читача про необхідність
збереження цілісності тіла, у заголовках рубрики Medicine загальні іменники та власні назви
ототожнюють актуальне джерело ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, напр., Medicine: Eying the Enemy
(Newsweek 29.06.1998, 40D). Значення іменника enemy, не пов’язане зі сферою медицини, змушує читача
звернутися до підзаголовка за уточненням: On the eve of the 12th International Conference on AIDS comes
some sobering news. У ньому власна назва AIDS репрезентує хворобу як джерело ПОЗБАВЛЕННЯ
МОЖЛИВОСТІ на тлі картини світу в цілому. Ідентифікуючи в заголовку конкретну хворобу, власна
назва однозначно вказує на специфіку джерела ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, напр., Medicine: Is
AIDS Forever? (Newsweek 6.07.1998, 46). Винесення в рубрику назви хвороби наближує перспективу
сприйняття концепту, зумовлюючи вживання в заголовку номінативних одиниць, що характеризують
його, напр., AIDS: How the Plague Began (Newsweek 8.02.1999, 57). У наведеному заголовку підмет,
виражений означеною формою the plague, вказує на локальний статус джерела ПОЗБАВЛЕННЯ
МОЖЛИВОСТІ, а присудок began активує початкову точку відліку образ-схеми ШЛЯХ.
У заголовках номінативні одиниці представляють хвороби як ціль образ-схеми ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ,
напр., Medicine: A Man’s Quest to Cure Cancer (Newsweek 18.05.1998, 48). У наведеному прикладі
іменник man у присвійному відмінку позначає джерело гештальту ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ, лексема to cure
ідентифікує вектор, а іменник cancer указує на ціль. Номінативні одиниці в цій рубриці також
позначають дії людей, спрямовані на відновлення цілісності ТІЛА. Так, з цією метою лексема surgery
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активує вектор гештальту ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ в заголовку Medicine: Surgery at 33,000 Feet
(Newsweek 5.06.1995, 49).
На межі втручання людини в діяльність тіла вказує рубрика Abortion, у якій лексема позначає аборти.
Дж. Лакофф пояснює різне ставлення членів суспільства до проблеми абортів особливостями
концептуалізації ембріона: при його інтерпретації як сукупності клітин аборти вважають суто медичною
операцією, а якщо ембріон розглядають як дитину, то ця проблема набуває суспільного звучання, й
аборти кваліфікують як убивство [12: 264]. Тому при акцентуванні медичного аспекту цієї проблеми слід
очікувати включення статей, присвячених абортам, до медичних розділів, а при підході із суспільних
позицій аборти мають бути віднесені до розділів соціальної тематики.
Про важливість суспільного аспекту проблеми абортів навіть при їх аналізі з медичних позицій
свідчить вживання номінативних одиниць, що вказують на етичні проблеми, напр., Medicine: Ethics and
Embryos (Newsweek 12.06.1995, 56). Суспільне та тілесне в наведеному прикладі протиставлені
лексемами ethics і embryo. Водночас у підзаголовку Did a renowned fertility doctor play God while he made
babies? підмет a fertility doctor, який репрезентує лікаря, акцентує медичний аспект проблеми. Статус
лікаря, співвіднесеного означенням renowned із СТАТУСНОЮ ВЕРТИКАЛЛЮ, знижений внаслідок
його протиставлення Богові, який займає найвищу позначку на ДУХОВНІЙ ВЕРТИКАЛІ.
У журналі Newsweek рубрику Abortion уміщують в загальних розділах, які ідентифікують країни та
континенти, що відбиває зв’язок абортів з іншими державними проблемами, зумовлюючи вживання в
заголовках номінативних одиниць, які позначають суспільні відношення. У заголовку Abortion: Is
Murder ‘Justifiable Homicide’? (Newsweek 8.08.1994, 19), який уміщено в розділі U.S.Affairs, підмет
murder інтерпретує аборти як вбивство, тобто активує образ-схему ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ. У
заголовку Abortion: Forward, March (Newsweek 5.06.1995, 14) лексема march, що активує гештальт
ШЛЯХ, символізує суспільний рух проти абортів, а в підзаголовку American pro-life campaigners are
exporting their course throughout Europe підмет campaigners ототожнює траєктор, що рухається
ідентифікованим заголовком ШЛЯХОМ, на траєкторію якого вказує обставина throughout Europe. У
заголовку Abortion: Like a Pawn in the Hands of the Powerful (Newsweek 5.07.1999, 32) з розділу Asia
номінативні одиниці a pawn і powerful ідентифікують нижню та верхню позначки СТАТУСНОЇ
ВЕРТИКАЛІ, а в підзаголовку означення woman’s і додаток the governments пояснюють ці метафоричні
вирази в суспільних термінах: A woman’s sad case turns into an embarrassment for the governments of China
and Australia.
З підтриманням стану ТІЛА людини пов’язаний концепт харчування, про що свідчить визначення
лексеми food як того, що живі істоти споживають для забезпечення тіла енергією, яка підтримує його
розвиток і життя [7: 398]. Це споживання, по-перше, пов’язане із перцептивним досвідом сприйняття їжі,
а по-друге, воно полягає у використанні отриманої від харчування енергії для подальшої діяльності
людини, репрезентованої образ-схемою ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ.
Перцептивний аспект взаємодії людини з харчами знаходить відображення в тлумаченні ТІЛА як
КОНТЕЙНЕРА, у який надходить їжа, вода, повітря тощо [3: 21]. Такий спосіб концептуалізації ТІЛА
покладений в основу вживання в заголовках номінативних одиниць, що позначають різновиди їжі, напр.,
The Lazy Man’s Leafy Greens (Newsweek 19.06.1995, 46), посуд як інструмент її споживання, напр., A
Glass That’s Half-Empty (Newsweek 19.10.1998), заклади харчування, напр., Bye-bye, Brasseries (Newsweek
16.11.1998, 51). Уживання номінативних одиниць останньої групи відбиває взаємодію індивідуального та
суспільного аспектів композиції медійного дискурсу. Уміщення рубрики Food у загальних розділах, що
позначають країни, відображає регуляційну роль держави в забезпеченні населення харчами, напр., Food:
When Safe Tastes Really Sorry (Newsweek 9.03.1998). У наведеному заголовку лексема safe пов’язує
гештальт ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ з концептуальною сферою, позначеною назвою розділу
U.S.Affairs. При включенні рубрик, що позначають види їжі або напоїв, до розділу Business номінативні
одиниці в заголовках ідентифікують процеси, пов’язані з виробництвом, активуючи складники
відповідних предметних фреймів. Так, у заголовку Beer: Tradition on Tap (Newsweek 20.09.1999, 51)
словосполучення on tap позначає бочкове пиво, а в підзаголовку Can an American entrepreneur find a
future for a 500-year-old brewery in the Czech republic? підмет entrepreneur ідентифікує виробника напою.
Таким чином, функціонування номінативних одиниць в композиції медійного дискурсу перебуває під
впливом процесу глобалізації, внаслідок чого в часописі Newsweek сформувалося чотири загальні
розділи: World Affairs, Asia, Europe, U.S.Affairs, номінативні одиниці в назвах яких ідентифікують
найбільш загальні концептуальні сфери, та два предметні розділи, виокремлення яких пов’язане з
генералізацією значень лексем business, society, arts. Перспективу сприйняття концептосфер, встановлену
назвами розділів, наближають номінативні одиниці в рубриках, заголовках і підзаголовках, готуючи
адресата до читання тексту. Номінативні одиниці в рубриках, що здійснюють тілесне орієнтування,
активують концептуальні структури, сконцентровані навколо ТІЛА як головної точки відліку картини
світу. Образ-схеми, покладені в їхню основу, визначають структуру заголовків, лексичні одиниці яких
характеризують осіб і пов’язують їх з різноманітними суспільними відносинами, спрямованими на
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задоволення тілесних потреб людини. Подальші розвідки в цьому напрямі мають на меті виявити роль
розглянутих заголовних структур в організації текстів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. – Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1997. – 365 p.
Кубрякова Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике (О концепте контейнера и формах его объективации в
языке // Известия РАН. – Серия литературы и языка. – 1999. – Т. 58, № 5-6. – С. 3-12.
3. Johnson M. The Body in the Mind. – Chicago, L.: The Univ. of Chicago Press, 1987. – 233 p.
4. Потапенко С.І. Структура заголовків англомовних газетних повідомлень: досвід лінгвокогнітивного аналізу //
Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – 2003. – Том 6, № 1. – С. 128-135.
5. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 3d ed. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1974. –
1055 p.
6. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 6th ed. / Ed. by S. Wehmeier. – Oxford: Oxford
Univ. Press, 2000. – 1537 p.
7. Longman Dictionary of Contemporary English: 2d ed. . – Harlow: Longman, 1987. – 1229 p.
8. Longman Dictionary of Contemporary English: 3rd ed. – Harlow: Longman, 1995. – 1668 р.
9. Fromm E. The Sane Society. – L.; N.Y.: Routledge, 1991. – 363 p.
10. Inda J.X., Rosaldo R. A world in motion // The Anthropology of Globalisation. – Oxford: Blackwell Publishers, 2002. –
P. 1-34.
11. Krzeszowski T.P. Angels and Devils in Hell. Elements of Axiology in Semantics. – Warszawa: Energeia, 1997. – 298 p.
12. Lakoff G. Moral Politics. What Conservatives Know that Liberals Don’t. – Chicago; L.: The Univ. of Chicago Press,
1996. – 413 p.
13. Милосердова Е.В. Языковая личность в зеркале постсоветстких СМИ, или об особенностях национальной
интертекстуальности // Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе: Сборник докл. междунар.
конф. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. у-та, 2003. – С. 384-388.
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Потапенко С.И. Номинативный аспект композиции англоязычного журнального дискурса:
лингвокогнитивный анализ.
В статье показано, что, активируя различные концептуальные структуры, названия разделов и
рубрик журнала Newsweek, определяют структуру заголовков и подзаголовков статей.
Potapenko S.I. Nominative aspect of English magazine discourse structure: a cognitive analysis.
The author shows that names of sections and rubrics in Newsweek magazine refer to the conceptual structures
which determine the organization of article main and subsidiary headlines.
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МЕТАФОРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ
У статті розглянуто лінгвістичний статус метафори як тропа, засобу вторинної номінації та мовної
економії. Установлено принципову різницю між порівнянням та метафорою, визначено способи
внутрішньої та зовнішньої форми структурної організації тропа, характерною ознакою якого є
імпліцитне вираження одного з імен компаративної формули.
Ми вже зупинялися на питанні компресії в системі німецьких компаративних тропів [1: 98-103]. У цій
статті розглянемо більш детально метафору як ефективний засіб мовної/мовленнєвої економії. Для
вирішення поставленого завдання необхідно передусім визначити лінгвістичний характер згаданого
тропа. Зазначимо, що його лінгвістичне визначення не завжди збігається з літературознавчим розумінням
метафори, яка в останньому випадку дуже часто змішується із суміжними з нею тропами: порівнянням,
епітетом, метонімією тощо. Утворення метафори – явище процесуальне, яке супроводжується зсувом
значення та метафоризацією компонентів порівняльної структури. Суттєва відмінність між метафорою та
порівнянням полягає у способі їх реалізації. Категоріальною ознакою порівняння є експліцитне
вираження його основних компонентів, що не обмежує, одначе, реалізацію тропа на різних мовних
рівнях. Перенесення найменування в метафорі можливе завдяки імплікації одного з категоріальних імен
порівняння. Це означає, що метафора та порівняння – тропи різноструктурні: перший – структура
асиметрична, другий – симетрична. Метафоричні утворення дуже нагадують бахуврихи, тобто вони є
також екзоцентричними (об'єкт найменування перебуває поза межами конструкції). Слід проте
зауважити, що бахуврихи можуть поєднувати у собі метафоричні та метонімічні елементи: Langbein – не
довга нога, а людина з довгими ногами (метонімія), Kaktuskopf – не голова, як кактус, а дуже дурна
людина (метафора + метонімія).
Лінгвістичний статус метафори визначає її основні мовностилістичні функції. Поряд з номінативними
можливостями цього тропа слід особливо відзначити його прагматичну значущість. Метафора виступає
знаком знака й виконує цілий ряд важливих функцій. До них, на наш погляд, можна віднести:
1) архітектурну; 2) когнітивну; 3) прагматичну; 4) мовноекономну. Особливу увагу читача/слухача
привертає ефект відчуження, який створюється за рахунок семантичної неузгодженості понять, що
порівнюються. Часто згадані функції виступають не поодиноко, а в складній взаємодії, що значно
збагачує стилістичні засоби мови.
Процес метафоризації компаративних відношень передбачає закріплення результатів цього явища в
рамках конкретної формальної структури. Структурна організація метафори – поняття не стільки
граматичне, скільки семантичне.
Як відомо, плереми (мінімальні значеннєві одиниці мови) поділяються на дві групи: граматичні та
лексичні знаки. Лексичні знаки утворюють відкриту підсистему, граматичні – закриту. Відкрита система
характеризується тим, що вона може змінюватися, не викликаючи значних модифікацій у семантичній
структурі сигніфіката [2: 313]. Ф. де Соссюр вважав, що обидва боки мовного знака (signifiant та signifié)
так міцно зв'язані між собою, як можна уявити собі зв'язок двох сторін одного аркуша паперу [3: 146147]. Проте, на наш погляд, Ф. де Соссюр мав певні складнощі, аби пояснити, яким чином цей зв'язок
може з часом зазнавати закономірних змін, тому вирішення проблеми переносилося у площину
мовлення, оскільки семантика будь-якої структурованої одиниці може повністю розкритися в контексті,
в якому вона функціонує. Крім того, мовному знакові властива двоплановість: план змісту та план
вираження не завжди перебувають у стані симетрії. План змісту може, наприклад, зберігатися в цілому
навіть при значній модифікації плану вираження [4: 104-105]. Важливим у цьому зв'язку видається і те,
що план змісту містить ряд суб'єктивних факторів, і саме тому, що до них додається ще й емоційність,
існує безліч способів вираження певної семантики мовної одиниці.
Загальновідомо, що порівняння та метафора, перебуваючи у стані постійної взаємодії, переходять
одне в одного. Перехід від порівняння до метафори зумовлює зміну синтаксичної конструкції, часто з
тенденцією до її спрощення, тобто з метою економії. Семантична структура, а також логічна основа
порівняння та метафори можуть збігатися, проте ідентичність їх формальної організації виключається.
Метафора та порівняння – тропи різноструктурні, хоча перша й базується на порівнянні. Порівняння
завжди становить симетричну конструкцію, метафора є конструкцією асиметричною. Симетрія
порівняння забезпечується наявністю у ньому двох експліцитно виражених імен, асиметрія метафори
зумовлена відсутністю у ній одного з імен порівняльної формули. Елімінація некатегоріальних
компонентів викликає утворення компресивів:
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1. Er (der Hund) sah aus, als ob ein Kehrbesen, der den Stiel verloren hatte, von einem Uhrwerk getrieben,
auf der Gasse dahin rutschte.
2. Der Kehrbesenhund kümmerte sich nicht um Plaudereien der Frau.
3. Der schwarze Handfegerhund lauschte.
4. Dazu winselte und bellte der Besenhund. (E. Strittmatter. Der Wundertäter)
(der Kehrbesenhund → der Handfegerhund → der Besenhund)
Наведений приклад свідчить про те, що розгорнуту порівняльну конструкцію можна перевести з
найвищого (синтаксичного) рівня до нижчого, у нашому випадку – до словотворчого, оминаючи
справжню метафору. Цей факт часто залишається поза увагою перекладачів, що призводить до
девальвації або й до повної втрати оригінального образу [5: 59-62].
Аналогічним чином слід здійснювати розмежування в рамках компаративного епітета порівняльної та
метафоричної конструкцій. Залежно від того, скільки основних компонентів компаративної формули
представлено в тропеїчному епітеті та як вони виражені (експліцитно чи імпліцитно), ми розрізняємо
порівняльний та метафоричний епітети. Щоб переконатися у суттєвій різниці між двома видами епітетів,
звернемося до конкретного мовного матеріалу. В словосполученні den rotborstigen Michael (J. Brezan.
Mannesjahre) rotborstig є метафоричним епітетом, оскільки двоплановість та вказівка на уподіблення
виражені в ньому імпліцитно, а відношення між віртуальним Haare та експліцитним borstig
реконструюється або домислюється реціпієнтом завдяки його енциклопедичним знанням та життєвому
досвіду. По-іншому виглядає подібний за словотвірною моделлю порівняльний епітет у сполученні das
kornblonde Haar (F. Erpenbeck. Aus dem Hinterhalt). Прозорий компаративний зв'язок між Haar та Korn
гарантується їх експліцитним вираженням, тобто симетрічністю порівняння. Особливістю порівняльного
епітета є компаративний зв'язок його з певним іменником; у метафоричному епітеті подібний зв'язок
відсутній. Слід зазначити, що серед компаративних епітетів переважають порівняльні, бо метафора
накладає своєрідне вето на утворення складних прикметників метафоричного характеру.
Отже, метафора як акт закріплення процесу метафоризації має певну семантичну структуру, яка може
знаходити своє вираження на тому чи іншому мовному рівні. Домовимося вважати семантичну
структуру метафори внутрішньою, а форми її репрезентації – зовнішньою організацією цього тропа.
Зауважимо лише: для внутрішньої організації метафори властиві єдність та універсальність, тому що
вона передбачає наявність двох семантичних компонентів: метафоризатора та елемента, що підлягає
метафоризації.
У ролі метафоризатора можуть виступати окремі слова: ... der hustende Wagen ; Anngret badet sich in
den Bittworten або більш розлогий контекст: "Fährst du? Oder ist dein Hirsch nicht fit?". На рівні
словоскладання реалізація метафори здійснюється в рамках мікроконтексту. Метафоризації зазнає, як
правило, основне слово, а означальне функціонує як метафоризатор: Wasseradern.
Розглянемо окремі випадки зовнішньої структурної організації метафори в сучасній німецькій мові із
перспективою компресії (ущільнення) компаративної формули.
1. Складена метафора: ... brüllte wieder das verwundete Elefantenjunge ... (W. Steinberg. Der Hut des
Komissars) (= knatterte wieder das defekte Auto). Наведена метафора включає відразу три різнорівневих
компоненти: дієслово brüllte, що виражає звук, прикметник стану verwundet та складний іменник
Elefantenjunge, який позначає живу істоту. Складені метафори найчастіше бувають оказіональними, тому
сприйняття їх за межами контексту є, практично, неможливим.
2. Називне речення: Gelb-süße Baumwurst aus Übersee (E. Strittmatter. Ole Bienkopp) (= Bananen).
Розчленування простого поняття Bananen видається, на перший погляд, надлишковим, редундантним,
проте належить до засобів так званої якісної економії: екзотичне (на той час) слово описується засобами
рідної мови. На відміну від складеної значення цієї метафори часто виводиться із власного контексту,
кожне слово якого чітко вказує на основні ознаки денотата.
3. Атрибутивне словосполучення: ... die blecherne Tabakspfeife (E. Strittmatter. Ole Bienkopp) (=
Saxophon). Приклад аналогічний до попереднього (саксофон за формою нагадує люльку).
4. Похідне слово: Am Himmel schwammen dichtbäuchige, weiße Wolken ... (H. Kruschel. Wind im
Gesicht).
5. Компонент складного слова або композит у цілому: Lederwaden (E. Strittmatter. Ole Bienkopp) (=
Langstiefel); Mit einer scheußlichen Zementglocke war die Erde eingemauert (W. Steinberg. Der Hut des
Komissars).
6. Простим словом, яке отримало тропеїчне значення в конкретному контексті: Der Mensch sendet
eiserne Tauben aus ... (E. Strittmatter. Ole Bienkopp) (= Flugzeuge).
Метафора, як і інші тропи, не обмежується засобами словесного вираження; вона може приймати
також форму іконічних та символічних знаків, що У. Еко позначає як "семіотизацію референта", тобто
використання предметів у ролі знака [6: 191]. Так, видатний італійський письменник тематизує троянду
як метафоричний символ любові (також у релігійному сенсі), швидкоплинності життя та атрибутів
людини, таких, як юність, кров, печаль, старість, смерть тощо [6: 192; 7: 433]. У. Еко як відомий семіотик
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вважає, що: "Omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis est et speculum" ("Кожне створіння світу є для
нас одночасно й книгою, й картиною, й дзеркалом") [7: 34]. Саме тому ми користуємося знаками чи
знаками знаків доти, поки не маємо доступу до самих речей. Часто в ролі таких знаків вживається й
метафора як засіб вторинної номінації.
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Прищепа В.Е., Прищепа А.В. Метафора как еффективный способ языковой экономии.
В статье рассмотрен лингвистический статус метафоры как тропа, средства вторичной номинации,
языковой экономии. Установлена принципиальная разница между сравнением и метафорой,определены
способы внутренней и внешней формы структурной организации тропа, характерным признаком
которого является имплицитное выражение одного из имен компаративной формулы.
Pryshchepa V.Yе., Pryshchepa O.V. Metaphor as an effective means of language economy.
The article considers the linguistic status of metaphor as a trope, a means of secondary nomination, and
language economy. The item highlights the essential difference between comparison and metaphor and
determines inner and outer forms of structural organization of the trope with implicit expression of a name of the
comparative formula being the characteristic feature of it.
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КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНОГО КОДУ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття "міжкультурна комунікація";
окреслено особливості впливу невербальної поведінки комунікантів на перебіг процесу міжкультурної
комунікації.
З 80-х років минулого століття дослідники США і Західної Європи у галузі соціології, культурології,
психології, лінгвістики, філософії виявляють підвищений інтерес до проблематики міжкультурної
комунікації. Серед найголовніших завдань теорії міжкультурної комунікації – попередження і усунення
міжкультурних непорозумінь.
Дослідження особливостей функціонування невербальних засобів комунікації у процесі
міжкультурного спілкування, а також аналіз терміна "міжкультурна комунікація", який, незважаючи на
активне вживання, досі залишається невизначеним, зумовлює а к т у а л ь н і с т ь нашої статті.
О б ’ є к т о м аналізу є вплив невербальних (кінетичних, проксемічних) кодів на перебіг акту
міжкультурної комунікації. М е т о ю статті є вивчення підходів до аналізу міжкультурної комунікації;
встановлення невербальних факторів, які можуть призвести до міжкультурних непорозумінь.
Більшість запропонованих визначень терміна "міжкультурна комунікація" базуються на
протиставленні міжкультурного і внутрішньокультурного (інтракультурного) спілкування (intercultural
and intracultural communication): "міжкультурна комунікація включає безпосереднє спілкування людей з
різних національних культур" [1: ix]; "міжкультурна комунікація має місце, коли виробник повідомлення
– представник однієї культури, а отримувач повідомлення – іншої" [2: 15]; міжкультурна комунікація –
це "обмін символічною інформацією між чітко визначеними групами з суттєво відмінними культурами"
[Barnett & Lee, цит. за 3].
Пітер Вінч, однак, критикує тезу про відмінність культур, зазначаючи, що частини "нашої" культури
можуть для декого з нас бути абсолютно чужими, більш чужими, ніж культурні прояви, віддалені від нас
географічно чи історично [4: 198]. Іншими словами, носії однієї мови можуть бути "неподібними" за
рядом ознак (за звичаями і традиціями, релігією), і, навпаки, носії різних мов можуть мати у цьому сенсі
багато спільного. На основі цього М. Лін визначає спілкування як "діяльність, у якій люди впливають і
реагують один на одного" і вважає, що таке визначення справедливе для будь-якого спілкування, і
внутрішньокультурного, і міжкультурного. Таким чином, автор заперечує існування суттєвих
відмінностей між спілкуванням носіїв однієї спільної мови і спілкуванням людей, які проживають на
територіях, віддалених одна від одної, і тому prima facie мають різні звичаї і традиції [3].
На неоднорідність єдиної національної культури вказує і П.М. Донець, називаючи комунікацію між
носіями різних субкультур (етнічних, регіональних, вікових, професійних і т.д.) у межах єдиної
національної культури міжсубкультурною. При цьому Павло Миколайович зазначає, що "з когнітивної
точки зору вона мало чим відрізняється від звичайної інтракультурної – спільний національнокультурний багаж виявляється цілком достатнім для досягнення взаєморозуміння". Тому проблеми в
межах такого спілкування є здебільшого прагматично зумовленими (оцінками, настановами, забобонами,
тощо) [5: 54].
Характерною рисою міжкультурної комунікації є усвідомлення відмінності самого партнера по
комунікації, а також відмінності його мотивацій, інтенцій, фонових знань, коду (мови, жестики,
символіки, умовних знаків, тощо): "Про міжкультурну інтеракцію і комунікацію ми говоримо у тих
випадках, коли партнери по зустрічі належать до різних культур і коли вони усвідомлюють, що кожен
відповідно є "іншим", тобто, відбувається взаємне усвідомлення один одного як "чужого" [Maletzke, цит.
за 5: 104]. Прийнявши наведене визначення за робоче, ми погоджуємося, що міжкультурна і
внутрішньокультурна комунікація є, безумовно, спорідненими явищами: обидва цих явища протікають
при взаємодії людей у конкретному місці й за певного оточення; обидва включають елементи мовної гри
і характеризуються деякою подібністю і відмінністю культур їх учасників; успіх обох залежить від
взаємної узгодженості, суперництва і співробітництва [3]. Однак, керуючись наведеним визначенням, ми
не ототожнюємо міжкультурну і внутрішньокультурну комунікацію.
Міжкультурна комунікація, в якій через мовлення взаємодіють культури і мови, базується на двох
типах поведінки. Універсальна поведінка, спільна для всіх культур, базується на біологічній спадковості
людини, яка передається від покоління до покоління. Крім того, різним етнічним групам притаманна
специфічна поведінка (parochial behavior), яка формується під впливом соціального і фізичного оточення.
Специфічні моделі поведінки призводять до формування специфічної культури, оскільки культуру
можна визначити як "менталітет (система цінностей, ідей, звичаїв), тобто, сукупність конвенцій, які
керують соціальними відносинами ..." [Posner, цит. за 5: 35]. Культура охоплює "частину перетвореної
© Рудик І.М., 2005
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ними (людськими спільнотами) природи" [5: 42]. При взаємодії культур можуть виникати ненавмисні
збої у процесі комунікації і навіть конфлікти, спричинені відмінностями вербальних і невербальних кодів
у носіїв різних культур. Такі непорозуміння пов’язані з порушенням основної умови успішного
спілкування: комуніканти мають однаково розуміти повідомлення (і вербальне, і невербальне).
Вербальні компоненти відіграють провідну роль у міжособистісному спілкуванні, оскільки саме вони
є основними носіями значень повідомлень [6: 58]. Цілком природним, таким чином, є той факт, що ця
складова комунікативного акту є більш ґрунтовно дослідженою. Водночас деякі дослідники
стверджують, що частка невербальних сигналів у міжособистісному спілкуванні становить 60% – 80% [6:
59], що доводить важливість дослідження елементів інших семіотичних систем. За класифікацією Ф.С.
Бацевича, невербальні засоби спілкування представлені акустичними, оптичними, тактильнокінестезичними, ольфакторними, темпоральними. Ядром невербальної семіотики вважають просодику,
кінетику і проксеміку [7]. Розглянемо елементи деяких з цих груп.
Найбільшою мірою на перебіг спілкування впливає кінетична поведінка (жести, міміка, пози, рухи
тіла) [6: 60]. Кінеми можуть або доповнювати вербальне повідомлення, або заміщувати його, як у
наступному прикладі:
"Just because art is subjective doesn’t make it a lie. Sometimes an artist’s interpretation of something is
ultimately more real than the thing itself. The artist is forcing you to view the subject in a new and different light,
to arrive at a greater truth."
Denise waved my theories away with a careless hand (J. Fielding).
Зоровий контакт з мовцем, встановлений адресатом комунікативного акту, підтверджує включення
останнього у процес спілкування, його зацікавленість у предметі розмови і в продовженні взаємодії.
Однак відсутність зорового контакту зі співрозмовником не завжди свідчить про протилежне: наприклад,
жінки зі Шрі-Ланки традиційно уникають прямого і тривалого зорового контакту з незнайомими
чоловіками. Тому при тлумаченні невербальних повідомлень слід пам’ятати про культурно-специфічні
моделі кінетичної поведінки.
Іншим специфічним компонентом національної культури є проксемна або просторова поведінка, яка
разом з кінетичною входить до класу оптичних засобів спілкування. За класифікацією Е. Холла,
комунікативні дистанції (тобто, міжособові відстані у просторі комунікації) представлені: інтимною (0 –
0,45 м), особистою (0,45 – 1,2 м), соціальною (1,2 – 3,7 м) і публічною дистанцією (3,7 м і більше).
Але виокремлення таких зон відображає, здебільшого, цінності англосаксонської культури, носії якої
з особливою повагою ставляться до бажань партнера і його права на "недоторканість" кордонів
особистого психологічного простору. Для контактних культур (арабської, ізраїльської чи
латиноамериканської) типовим є спілкування без дотримання особистої дистанції; і при міжкультурній
взаємодії проксемна поведінка їх представників може помилково сприйматися носіями неконтактної
культури (типу скандинавських) як вторгнення у свою особисту сферу.
Ще однією важливою формою невербальної поведінки є мовчання, яке, за М. Бахтіним, є
"продовженням бесіди" і може мати різне функціональне, семантичне і прагматичне навантаження.
Мовчання, під яким ми розуміємо намірену невербальну реалізацію комунікативного акту, слід
протиставляти не говорінню взагалі, а "передачі інформації мовленнєвим способом" [8: 74]. За
термінологією теорії мовленнєвих актів Дж. Серля [9], мовчання не має локуції, бо позбавлене
матеріальної форми; але воно здатне сигналізувати про намір або іллокуцію мовця (докладніше див.
[10]), наприклад:
"You remember Sheena O’Connor? She came out of her coma this afternoon. …It was incredible. Everyone’s
calling it a Christmas miracle."
"It must have been very exciting."
"It was amazing… Anyway, I’ll tell you all about it tonight."
An awful silence followed. For the second time that day, my heart sank, my happiness crashing to the floor
with such force I felt the room shake beneath my feet (J. Fielding).
Наведений уривок являє собою розмову між самотньою жінкою і її знайомим, який напередодні
запросив її пообідати з ним, після того як він тричі скасовував призначені побачення. Жінка щиро вірила
у його почуття і з нетерпінням чекала на зустріч ("I said nothing, my mind already on the night ahead. So
what if Josh had canceled three lunch dates in a row. One dinner equaled three lunches any day"). Тому
мовчання Джоша після переходу до нього мовленнєвого ходу інтерпретується Тері як відмова від
зустрічі (цілком правильно, як доводить ширший контекст роману).
Інший вид мовчання, а саме паузи у межах мовленнєвого ходу (in-turn-pauses) і між мовленнєвими
ходами (pauses between turns), є культурно зумовленою формою поведінки і тому може стати причиною
міжкультурних непорозумінь. У психолінгвістичній літературі паузи у межах мовленнєвого ходу
зазвичай розглядають як вагання, тобто переривання мовцем потоку мовлення для планування наступної
частини висловлювання. Через таку функцію їх ще називають когнітивними паузами. Тривалість і
частотність таких пауз залежить, по-перше, від складності комунікативного наміру мовця, а по-друге, від
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особливостей (просодичної структури) певної мови. Міжкультурні непорозуміння викликає той факт, що
так звані когнітивні паузи (через свою тривалість) можуть бути сприйняті співрозмовником як паузи між
мовленнєвими ходами.
Паузи між мовленнєвими ходами з'являються у місцях переходу мовленнєвого ходу від одного
співрозмовника до іншого (transition relevance places, TRPs). У різних культур уявлення про тривалість
цих пауз досить різні. Тому в міжкультурному спілкуванні можуть виникнути проблеми, спричинені
різними уявленнями співрозмовників про норму поведінки у конкретній ситуації: один з комунікантів
може взяти мовленнєвий хід у місці, яке для його партнера не є TRP (місцем переходу мовленнєвого
ходу), або навпаки, не вступити у розмову в очікуваному місці. К. Кнапп називає подібні збої у процесі
спілкування соціо-прагматичними невдачами (socio-pragmatic failures) [11].
Таким чином, як доводять численні дослідження, існує кілька потенційних джерел міжкультурного
непорозуміння, серед них: специфічна кінетична поведінка співрозмовників, проксемна поведінка, різні
уявлення носіїв різних культур про норми тривалості пауз між мовленнєвими ходами. Люди часто не
усвідомлюють особливостей власного стилю спілкування. Вони (особливості) стають помітними лише
при спілкуванні з носіями інших особливостей. Тому, на наш погляд, дослідження збоїв у процесі
міжкультурної комунікації, у чому вбачаємо п е р с п е к т и в у подальшої роботи, сприяє не лише їх
успішному подоланню, але й кращому усвідомленню прихованих рис власного комунікативного стилю.
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Рудик И.Н. Культурная специфика невербального кода в межкультурной коммуникации.
В статье проанализированы основные подходы к определению понятия "межкультурная
коммуникация"; намечены особенности влияния невербального поведения коммуникантов на протекание
процесса межкультурной коммуникации.
Rudyk I.M. Culturally specific non-verbal code in intercultural communication.
The paper deals with basic approaches to defining the notion of intercultural communication. It also examines
the influence of non-verbal human behaviour on the process of intercultural communication.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНСОНАНСУ В АНГЛОМОВНІЙ
ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглядаються фактори, що сприяють виникненню комунікативного консонансу в
англомовній політичній комунікації.
Сучасна когнітивно-дискурсивна парадигма дає змогу пролити світло на аспекти мови, що не
піддаються традиційному аналізу чисто лінгвістичними методами, та дає змогу з нових позицій
розглянути ілокутивний аспект мовлення [1: 38], що й зумовлює актуальність нашого дослідження. Його
метою є виявлення закономірностей використання мовленнєвих засобів для реалізації ілокутивної сили в
комунікативних актах, спрямованих на комунікативне суперництво, яке, як і кооперація, вважається
позитивним для досягнення позитивних результатів у політичній інтеракції. Останнім часом комунікація
розглядається у взаємозв’язку з когнітивними, етнопсихологічними, культурними, соціальними та
політичними факторами [2: 6].
Лише тоді, коли у адресата створено відчуття добровільного прийняття чужої думки, зацікавленості,
актуальності, достовірності і задоволеності, політик може досягти успіху в переконанні [3: 16].
Мовленнєва поведінка, яка порушує нормативні очікування прийнятих видів поведінки, може
зменшити ефективність впливу або підвищити її. Розрізняють ситуації з пасивним сприйняттям, з
активною участю та з несприйняття переконань зі сторони адресата [4]. При пасивному сприйнятті
адресати очікують, що глибина думок та інтинсивність мовленнєвого переконання будуть відповідати
нормі. У ситуації з активним сприйняттям реципієнт як би допомогає переконати себе, особливо, якщо
він сподівається, що все відбувається в його інтересах. Коли ж адресат активно не піддається
переконанню, то вибір засобів впливу зворотньо пропорційний ефективності висловлювань.
Комунікація загалом та мовна комунікація зокрема підпорядковується тим конвенціям (умовностям),
які прийняті в етнічній культурі або в соціальному колективі в певну історичну епоху. Завдяки
різноманітним системам спілкування та передусім завдяки мові, формується загальна для всього даного
етносу або соціуму картина світу. Вона входить як важлива частина в так званий менталітет народу або
соціуму [5]. Так, наприклад, президент США Дж. Буш коментує розуміння поняття "демократія"
російського посла в США, що не може бути єдиного стандарту для визначення демократії та зазначає,
що цінності для американців та европейців мають бути схожими, і оскільки Росія є європейською
державою, то вона та її президент мають розуміти, що демократія базується на правилах закону та повазі
до прав людини, людської гідності та свободи слова. Такі розбіжності можна пояснити саме різницею в
картині світу цих двох етносів:
Q: Mr. President, the Russians seem to be pushing back against some of the things that you've said, Mr.
President. Their ambassador to the U.S. wrote today that "there cannot be a sole standard for democracy." So
what I'm asking is just how flexible you think the standards for democracy can be?
PRESIDENT BUSH: First, we've got a constructive relationship with Russia, and that's important. I've got a
very good personal relationship with President Putin, and that's important. And it's important because it enables
me and our country to remind President Putin that democracies are based upon rule of law and the respect for
human rights and human dignity and a free press -- you'll be happy to hear -- and that a constructive
relationship allows me to remind him that I believe Russia is a European country, and European countries
embrace those very same values that America embraces. And I'm looking forward to continuing my dialogue
with him [6].
У мовленнєвому спілкуванні значну роль відіграє також пресупозиція, що описує деякі попередні
знання, які передують комунікативному акту. Ці знання необхідні для спілкування і розуміння
мовленнєвих висловлювань. Пресупозиція є загальним фондом знань комунікантів, їх очікувань щодо
контексту ситуації і є умовою ефективної комунікації. Пресупозиція утворює лакуни, які регулярно
поновлюються у процесі розгортання комунікації [7: 65]. У певний момент комунікативного акту
відбувається актуалізація пресупозицій, що є найбільш релевантною в цій конкретній ситуації. Так, у
виступі про війну з тероризмом, президент США Дж. Буш апелює до відомих фактів, що відбулися в
Америці:
We meet at a time of great consequence for the security of our nation, a time when the defense of freedom
requires the advance of freedom, a time with echoes in our history.
Twice in six decades, a sudden attack on the United States launched our country into a global conflict, and
began a period of serious reflection on America's place in the world. The bombing of Pearl Harbor taught
America that unopposed tyranny, even on far-away continents, could draw our country into a struggle for our
own survival. And our reflection on that lesson led us to help build peaceful democracies in the ruins of tyranny,
© Славова Л.Л., 2005
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to unite free nations in the NATO Alliance, and to establish a firm commitment to peace in the Pacific that
continues to this day.
The attacks of September the 11th, 2001 also revealed the outlines of a new world. In one way, that assault
was the culmination of decades of escalating violence -- from the killing of U.S. Marines in Beirut, to the
bombing at the World Trade Center, to the attacks on American embassies in Africa, to the attacks on the USS
Cole. In another way, September the 11th provided a warning of future dangers -- of terror networks aided by
outlaw regimes, and ideologies that incite the murder of the innocent, and biological and chemical and nuclear
weapons that multiply destructive power.
Like an earlier generation, America is answering new dangers with firm resolve. No matter how long it
takes, no matter how difficult the task, we will fight the enemy, and lift the shadow of fear, and lead free nations
to victory. (Applause.) [6].
Звернення до спільних фонових знань робить мовлення більш переконливим, сприяє досягненню
ілокутивної сили висловлювань та сприяє виникненню комунікативного консонансу у політичній
комунікації.
Комунікативна інтенція визначає і організує зміст комунікативного акту. Без даного компонента
спілкування не може існувати. Від комунікативних намірів мовця залежить мовна структура акту
спілкування. Для вивчення цієї проблематики велике значення має теорія мовленнєвих актів, що була
започаткована Дж. Остіном та Дж. Серлем. Останній розглядає такі поняття як мета мовленнєвого акту,
його направленість, психічний стан мовця [8]. Дж. Остін виділяє таке поняття як ілокутивна сила, яка
втілює комунікативний намір мовця, та пропонується розрізняти три явища: локутивний акт –
використання мовних засобів у процесі мовленнєвого акту; ілокутивна сила, тобто мета мовленнєвого
акту, яка втілює намір мовця, значущість мовленнєвого акту для певого мовця, в цьому комунікативному
акті, в цій конситуації, наприклад прохання, запитання, повідомлення і т.п. [див. 9, 8]; перлокуція –
немовленнєві результати мовленнєвого акту (за проханням може слідувати його виконання або
вербальна реакція згоди/незгоди виконати його). Дж. Остін зазначає, що для того, "щоб визначити, який
самий ілокутивний акт … здійснюється, ми повинні визначити, яким чином ми використовуємо дану
локуцію: запитуючи чи відповідаючи на запитання, інформуючи, завіряючи або попереджуючи,
виголошуючи намір чи рішення, оголошуючи вирок, признаючи, благаючи або критикуючи,
ототожнюючи або описуючи тощо" [10: 86].
Виходячи з цього, Дж. Серль виділяє п'ять основних типів мовленнєвих актів: репрезентативи,
директиви (спроба зі сторони мовця добитись, щоб слухач виконав певну дію; це може виражатись у
формі наказів, прохання), комісиви (обіцянки, клятва), експресиви (подяка, вибачення, привітання,
співчуття), декларативи (звільнення, зречення) [9: 160–166].
У своїх промовах політики найчастіше оперують репрезентативами, які використовуються для того,
щоб повідомити про певний стан речей: President Yushchenko was the first head of state I called after my
inaugural address. I told him that the Orange Revolution was a powerful example -- an example of democracy
for people around the world [6]. The legacy that we inherited is a very difficult country; Ukraine, where the rule
of law did not exist and human rights were not observed; where half of the national economy is a shadow. The
humiliated profession of journalism, the journalists wanted to speak the truth and stood against the official
power, they could pay dearly [6].
Звичайно політики нерідко використовують у своїх промовах для більшого переконання комісиви:
I've asked Congress to provide $60 million for new funding to help you in your efforts, Mr. President. [6]. I look
forward to working with the new President and Prime Minister. And I look forward to continuing to implement a
strategy that will help Iraqis self-govern [6]. So we want to help your government make the difficult decisions
and difficult choices necessary to become available for membership in NATO [6].
Експресиви відіграють також важливу роль для підтримання контакту з співрозмовником, що
налаштовує на кооперативне спілкування: Thank you. It's an honor to stand with a courageous leader of a
free Ukraine [6]. Mr. President, I appreciate your vision [6]. I want to thank you for our discussion we just had
Mr. President, I want to thank you for being an active partner in the war on terror [6]. I want to thank you for
our frank and open discussion. We wish you all the best, and in America, you've got a strong friend [6]. Today I
spoke to the new Speaker of the Transitional Assembly. I wished him all the best. I thanked him for stepping up
to take a leadership role. And we're making progress toward that goal. And I want to thank the Ukrainians for
their suppor [6].
Отже, передумовами виникнення консонансу в політичній інтеракції є врахування особливостей
картини світу певного етносу або соціуму, пресупозиції, яка є умовою ефективної комунікації,
адекватний вибір мовленнєвих актів для досягнення ілокутивної сили.
Перспективи продовження нашого дослідження вбачаються в аналізі прямих і непрямих мовленнєвих
актів, до яких вдаються політики. Можливим є також аналіз стратегій і тактик, до яких вдаються
політичні діячі для досягнення кооперативного спілкування.
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СЕМАНТИЧНА КОНГРУЕНТНІСТЬ СЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТИШІ
Об’єктом дослідження є осмислення семантичного навантаження слів на позначення поняття тиші
(типологічні аспекти). У статті аналізуються слова англ. silent, quiet, укр. тиша, мовчання, рос.
тишина, молчание, їх ізоморфні та аломорфні риси.
Слова творять чудеса – заміщують інші слова, фасцінують образи, описують невербальні знаки [1; 2],
акумулюють людський досвід, модулюють картини світу тощо. Слова виступають також дескриптивним
засобом творення образу [3]. М е т о ю статті є проаналізувати семантичну конгруентність слів на
позначення тиші в англійській, українській та російській мовах.
Поняття тиші номінуються у зазначених мовах словами англ. silence, укр. тиша, рос тишина. Тиша в
англійській мові номінується в основному лексемою silence та її спорідненими одиницями. Пор. англ.
Whereof we cannot know, thereof must we be silent [4: 74]. All the kids were silent [4: 136]. …they were
laughing silently, so hard it made their noses redden, and their eyes water [4: 168]. …whose tender faces gazed
back at her in stony, silent hope [4: 188]. I could bear the silence no longer [4: 191].
Слово silence корелює із станом людини (homo-silence) та природи (nature-silence). Семантична
конгруентність слів англ. silence, укр. тиша рос. тишина в основному збігається, але значення
слов'янських слів позначено конкретизацією, розмежуванням. Мовчання корелює тут з людиною, а тиша
– з природою та артефактами. Пор. У теремі панувала тиша... Вони повідомляли , що на валах тихо. В
стані Володимира не чути нічого [5: 163]. Десь у темряві й тиші, які оповили Поділ... почувся шум. –
Мовчіть! – Крикнув воєвода Корсак на воїв, що гомоніли недалеко на валу. Вої замовкли [5: 166]. Мир і
тиша повинні стояти в полянській землі [5: 117].
Прозорою є колокація слів на позначення відповідно тиші (а) та мовчання (б) в поетичних творах
М. Цвєтаєвої.
Пор. рос.
б) Безмолвен рот его, углами вниз [6: 38].
а) как дни тихи [6: 36].
Присядем молча мы [6: 43].
Тихонько пальцем барабаня [6: 40].
Качала бы – молчала бы – потупивши глаза
В церковной тишине [6: 42].
[6: 10].
И тихо тронусь в путь [6: 56].
Молча: слушай! [6: 311].
Камень, кинутый в тихий пруд [6: 66].
Контактне вживання у віршах М. Цвєтаєвої номінацій на позначення тиші та мовчання є вельми
валідними для розпізнання їх семантичного дизайну.
Пор. Мой голос впервые – тих, рот – нем [6: 51]; А мне от куста – тишины той, – между молчаньем
и речью [6: 303].
Словам на позначення невербальної дії мовчання притаманна тенденція до актуалізації конотативного
значення та стилістичних засобів оксюморона, перифрази, метафори, епітета, синестезії тощо. Пор. англ.
There is terrible silence [4:32]. Have you been receiving silent calls? [4: 34]. The man lowered body into the
silent cold hell [4: 127]. He was silent and pale [7: 116]. The words stunned him, like a knife at his heart [7:
444]; рос. встречаю в беззвучно звенящей ночи [6: 65], ты пришел в снеговой тиши [6: 68], Тишайший
Георгий [6: 161], голос всех безголосых [6: 201], тише ты и я травы [6: 221]; укр. зупинившись на якусь
мить, повів тихо, суворо, поважно [5: 102]; І тут Михайло замовк. У палаті була така тиша, що всі
чули, як кипить віск у шандалах, важко дихають мужі не лавах [5: 103].
Одним із референтів прислів’їв стало людське мовчання:
Пор. англ. Speech is silver; silence is gold; Give every man thy ear, but few – thy voice; He that talks much,
lies much; Still waters run deep; Be aware of silent dog and still water; укр. У тихому болоті чорти
водяться; Тиха вода греблі рве; Діла на копійку, а балачок на карбованець.
Позначення тиші в англійській мові актуалізують також слова quiet, still, dumb з однойменною
семою. Перекладацькі еквіваленти допомагають зрозуміти семантичні розбіжності слів на позначення
спільного референта – тиші.
Пор. англ. Emily Dickinson:
рос. В. Маркова:
Life, and Death, and Giants – such as these - are
Жизнь и смерть – гиганты still [8: 168].
Их не слышно – молчат [8: 168].
Th. Eliot:
А. Сергеева:
Our dried voices, when we whisper together are
Бормочем вместе тихо и сухо, без чувства и
quiet and meaningless [8: 292].
сути [8: 293].
M. Moore:
П. Грушко:
Dumbly calling, deafly listening [8: 312].
Весь этот зов немой и слух оглохший [8: 313].
© Анохіна Т.О., 2005
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Пор. англ. – These are still – рос. Их не слышно – молчат; англ. dried voices… are still ; рос. бормочем
… тихо; англ. dumbly calling - рос. зов немой.
Англ. слова still, quiet корелюють із тишею в межах певної колокації. Ми можемо розмовляти та
поводитися тихо (quietly), мовчки (silently) ми розмовляємо метафорично, не в прямому сенсі.
Підтекстова імпліцитна тиша може оживати, вербалізовуватися експліцитно у мові транслятора.
Longfellow :
И. Бунин:
- And the smoke rose slowly,
Дым струился тихо, тихо.
В блеске солнечного утра [8: 87].
slowly
- Through the tranquil
air of morning [8: 86].
М. Михайлов:
- Wide through the landscape
Тихо царственный Нигер катился под ним,
Of his dreams
Уходя в безграничный простор [8: 101].
- The lordly Niger flowed [8: 100].
И. Анненский:
И ночью в тревожной тиши [8: 105].
Синестезія (грецьке synaistesis "сприймати, відчувати разом") – універсальне явище в поетичному
просторі [9: 130-144]. Поєднання різних відчуттів (зору, слуху, дотику, смаку й нюху) у феноменах
бачення звуків, слухання фарб експлікується поетично у вербалізації тиші.
Пор. англ.
Bryant:
Зинкевич. :
Through the rosy depth [8: 74].
Сквозь розовую тишь [8: 75].
Осмислення відтворення образів першотвору в трансляторі є вельми а к т у а л ь н и м з огляду на
розпізнання конгруентності та еквівалентності корелюючих слів, шляхів трансформації в іншомовне
культурне середовище.
- And nights devoid of ease [8: 104].
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Объетом исследования являются слова, обозначающие понятие тишины. Внимание фокусируется на
семантическом наполнении слов англ. silent, quiet; укр. тиша, мовчання; русск. тишина, молчание, их
изоморфных и алломорфных чертах.
Anokhina T.O. Semantic congruence of the words denoting silence.
The article deals with the words referring to the notion of silence. Attention is focused upon the semantic charge
of the English words silent, quiet; Ukr. тиша, мовчання and Russian тишина, молчание.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВ, УТВОРЕНИХ З ДОПОМОГОЮ ПРЕФІКСА BE(НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ТА ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ)
Предметом статті є семантика дієслів, утворених за допомогою давньоанглійського дієслівного
префікса be-. Відзначається, що додавання цього префікса у значній кількості дериватів спричиняє
метафоричний зсув у семантиці кореневої морфеми, що викликає їх перехід до системи так званих
орієнтаційних метафор. Ключові слова: когнітивна метафора, префікс, орієнтаційна метафора.
Аналіз давньоанглійських поетичних текстів показує, що активним джерелом створення дієслівних
когнітивних метафор в англо-саксонській мові були дієслівні префікси, до яких належать префікси a-,
æt-, an-, be-, for-, ge-, of-, ofer-, on-, oþ- (oð-), tó-, wið- та деякі інші. У статті ми плануємо розглянути
процес привнесення метафоричного змісту у давньоанглійські предикати за допомогою одного з них, а
саме префікса be-. Аналіз здійснюється на основі поетичних пам’яток англо-саксонської мови переважно
військової ("Beowulf", "The Battle of Maldon" та "The Battle of Brunanburh", що є поетичною вставкою до
прозових "Хронік англо-саксів") та теологічної (оригінальна давньоанглійська поема "Сhrist and Satan" та
переклади відповідних біблійних уривків "Daniel", "Exodus" та "Genesis") тематики, а також
християнської проповіді Вульфстана "Sermo Lupi ad Anglos" ("The Sermon of the Wolf to the English"),
написаної прозою.
Перш ніж перейти власне до передачі метафоричного змісту за допомогою цього префікса, вважаємо
за доцільне вказати, що він вживається у давньоанглійській мові у наступних чотирьох функціях: 1) для
уточнення значення перехідного дієслова; 2) щоб зробити неперехідне дієслово перехідним; 3) вносить
нову сему в значення відповідного дієслова (порівняйте да. daélan "to mete out" та да. bedaélan "to take
away"); 4) не змінює значення предиката (да. cuman та becuman) [1]. Нас цікавить саме третя функція та
частково четверта, оскільки перші дві стосуються виключно граматики та синтаксису.
Так, практично не відрізняються за значенням від відповідних вихідних дієслів наступні виявлені
предикати (лише іноді можна говорити про додавання дещо більшої експресивності чи конотації
доконаності, неминучості тощо, що аж ніяк не робить лексеми метафорами): cuman/becuman "come",
gylpan/begylpan "boast", hréosan/behréosan "fall", scúfan/bescúfan "shove, push", fléon/befléon "flee",
þencan/beþencan "think", sléan/besléan "slay", béodan/bebéodan "command, order, bid" та ін. Пор.:
OE
2355
...Nó þæt laésest wæs
hondgemóta þaér mon Hygelác slóh
NE
2355
...Not the least was
the hand-to-hand encounter, where one slew Hygelac [2]
(да. дієслово sléan "вбити")
OE
40
...he wæs his mæga sceard,
freonda gefylled
on folcstede,
beslagen æt sæcce... [3]
NE
40
...He was severed from kin,
forfeiting friends on that field,
slain at war... [4]
(да. дієслово besléan "вбити")
Все ж слід зауважити, що да. префікс be- у таких випадках стає активним джерелом
антропоморфічних переносів та, у більш широкому смислі, переносів властивостей об’єктів живої
природи на об’єкти неживої природи. Так, да. дієслово becuman "come" дуже часто вживається стосовно
неістот; наприклад:
OE
378
þa him egsa becom,
dyne for deman, þa he duru in helle
bræc and begde.
NE
378
Then terror came upon them.
and crashing thunder went before the Judge,
who bowed and burst the doors of hell. [5]
Під час внесення нової семи у семантичну структуру дієслова цьому префіксу характерна висока
метафорична потенція. Нижче нами здійснюється спроба семантичної класифікації отриманих за
допомогою префіксації метафор відповідно до значень вихідних елементів.
При класифікації нами активно використовується запропонований Лакоффом і Джонсоном підхід до
так званих "орієнтаційних метафор" [6]. У цьому типі метафор "немає структурного упорядкування
одного поняття в термінах іншого, але є організація цілої системи понять за взірцем деякої іншої
© Антонюк М.О., 2005
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системи. Подібні випадки ми назвем орієнтаційними метафорами, оскільки більшість подібних понять
пов’язано із просторовою орієнтацією, з протиставленнями типу "верх – низ", "всередині – ззовні",
"перед – зад", "глибокий – мілкий", "центральний – периферійний". Подібні орієнтаційні протиставлення
випливають з того, що наше тіло володіє певними властивостями і функціонує певним чином у
фізичному світі, що оточує нас. Орієнтаційні метафори надають поняттю просторової орієнтації" [7: 396].
Аналіз метафор, отриманих за допомогою приєднання префікса be- до вихідного дієслова,
переконливо засвідчує, що переважну їх більшість можна назвати орієнтаційними, причому цей префікс
має достатньо різноманітну просторову віднесенність. Виділяються наступні види останньої:
1) протиставлення "НАЯВНІСЬ – ВІДБИРАННЯ";
Такий тип орієнтаційного протиставлення спостерігається у метафорах bebycgan "sell (figurative
meaning)", bedaélan "deprive", beniman "rob, deprive of", besceran "rob", beléosan "lose, become deprived of",
beréafian "bereave, despoil, deprive", bestrypan, berypan "despoil of, plunder", be-feallan "deprive":
OE
57
þa ic eðan gefrægn ealdfeonda cyn
winburh wera.
þa wigan ne gelyfdon,
bereafodon þa receda wuldor
readan golde,
since and seolfre,
Salomones templ.
NE
57
Then, as I have heard, these mortal foes,
a host of unbelievers, sacked their city.
From Solomon's temple, that glorious building,
they took red gold and jewels and silver. [8]
OE
35
hordwearda hryre
heaf wæs geniwad,
swæfon seledreamas,
since berofene.
NE
35
Wailing arose at the fall of their princes;
Their hall-joys were hushed and their treasure
was scattered. [9]
Вихідними елементами метафоричного переносу у цих випадках є да. дієслова bycgan "buy", daélan
"deal (out), distribute, dispense", niman "take, seize", sceran "cut through", losian "escape, get away safely",
réafian "rob, plunder", strypan "strip", rypan "reap" та feallan "fall".
Не можна не помітити, що більшість отриманих метафор мають значення "відібрати, вкрасти щось"
(дієслова bedaélan, beniman, besceran, beléosan та beréafian). Сему відбирання вносить у їх семантику саме
процес приєднання префікса be-; вихідні дієслова при цьому мають різні значення, а саме: "розподіляти",
"взяти", "різати", "уникнути" та "грабувати":
OE
1972
...gódne gefrúnon
hringas daélan.
NE
1972
...they heard (that there) the good man
alloted rings.
OE
597
...nymeð nýdbáde·
naénegum árað...
NE
597
...he takes a forced toll, spares none... [2]
Насамкінець слід зауважити, що майже всі перераховані дієслова зафіксовані у всіх проаналізованих
текстах, окрім метафор bestrypan, berypan "despoil of, plunder", що відзначені лише у проповіді
Вульфстана "Sermo Lupi ad Anglos":
OE
28
Eadgar geendode. & halignessa syndan to griðlease wide & Godes hus syndan to
clæne berypte ealdra gerihta & innan bestrypte ælcra gerisena.
NE
28
Edgar died. And sanctuaries are too widely violated, and God's houses are entirely
stripped of all dues and are stripped within of everything fitting. [10]
2) протиставлення "ВСЕРЕДИНІ – НАВКОЛО";
У такому значенні префікс be- близький до префікса ymb(e)-/embe-, значення якого "навколо, біля, об, відносно" наводяться у глосарії А.І. Смирницького [11: 194-195]. Були помічені наступні метафори:
bebúgan "encompass, surround", befón "seize, encompass, encircle", be-géotan "pour over, flood (with),
sprinkle", belúcan "lock up, close", be-sittan "besiege", bewindan "wind about, grasp, enclose, encircle" i
beþeccean "cover":
OE
373
Habbað me swa hearde
helle clommas
fæste befangen.
NE
373
Firmly are hell's fetters
forged upon me. [12]
На відміну від дієслів, що належать до першої групи, значення вищеперерахованих метафор прямо
пов’язані із значеннями відповідних вихідних дієслів búgan "bow", fón "grasp, grapple, seize", géotan
"pour, flow", sittan "sit", windan "wind, fly, curl, eddy" та þeccean "enfold". Проте значення дієслів-метафор
із префіксом be- є більш переносними:
OE
212
...stréamas wundon...
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NE
212
(пряме значення)
OE
647

...the currents curled round... [2]

þær is geat gylden
gimmum gefrætewod,
wynnum bewunden...
NE
647
There is a golden gate adorned with gems,
enwreathed with joy... [5]
(метафоричне значення)
3) протиставлення, аналогічне до українського та російського префіксу о(б)-;
У даному випадку значення метафор, отриманих шляхом метафоризації за допомогою префікса be- є
схожими на українські чи російські дієслова із префіксом о(б)- типу укр. "обманювати". Так, очевидними
метафорами є дієслова beswîcan "deceive, betray, offend, overcome" та besyrwan "ensnare, entrap, trick"
(укр. "обманути"), що є похідними від да. дієслів swícan "depart, escape" і syrwan "plot, ambush".
Подібно до другої групи дієслів значення предикатів із префіксом be- є більш переносними. Справді,
якщо да. дієслово syrwan має значення "підстерегти у засідці" (буквальне значення), дієслово besyrwan
можна перекласти як "обманути, обвести навколо пальця":
OE
161
seomade ond syrede·
sinnihte héold...
NE
161
he lay in wait and set snares, in the endless night he held
(пряме значення)
OE
939
...daéd gefremede
ðe wé ealle aér ne meahton
snyttrum besyrwan...
NE
939
...performed a deed
which we all before could not
with schemes contrive... [2].
(переносне значення)
Метафоричне значення отримує також і дієслово beswîcan:
OE
235
...Us Godric hæfð,
earh Oddan bearn,
ealle beswicene [13].
NE
235
...To us has Godric,
that cowardly sun of Odda, all betrayed [14].
Окремо слід згадати дієслово behealdan, яке вживається у давньоанглійських текстах у трьох
значеннях:
а) прямому, тобто такому, що не відрізняється від значення вихідного дієслова healdan "hold":
OE
364
...þæt me is sorga mæst,
þæt Adam sceal,
þe wæs of eorðan geworht,
minne stronglican
stol behealdan...
NE
364
...that is my greatest grief
that Adam – wrought of earth –
should hold my firm-set throne... [12].
б) у переносному значенні "hold":
OE
666
...sundornytte behéold...
NE
666
...special duty he held... [2].
в) у значенні "дивитися, спостерігати" (порівняйте сучасне англ. behold). Це значення логічно було б
віднести до вищенаведеного третього типу протиставлення, оскільки його можна також сформулювати
як окинути поглядом:
OE
735
...þrýðswýð behéold
maég Higeláces hú se mánscaða
under faérgripum
gefaran wolde.
NE
735
...the mighty man beheld,
the kinsman of Hygelac,
how the cruel killer
by means of a sudden attack wished to proceed [2].
Таким чином, на прикладі давньоанглійського префікса be- ми пересвідчилися, що процес префіксації
може бути активним джерелом отримання метафоричних значень. Зокрема, метафори, отримані із
вихідних дієслів шляхом приєднання цього префікса до них є орієнтаційними та, отже, пов’язаними із
певними просторовими протиставленнями. Крім того, додавання цього префікса сприяє значному
зближенню значень вихідних (несинонімічних) дієслів, що дозволяє стверджувати, що механізм власне
метафоричного переносу значною мірою міститься саме у префіксі.
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Антонюк Н.О. Особенности семантики глаголов, образованных с помощью префикса be(на материале древнеанглийского поэтического и прозаического наследия).
Предмет статьи – семантика глаголов, образованных с помощью древнеанглийского глагольного
префикса be-. Автором подчеркивается, что добавление этого префикса в значительном количестве
дериватов обуславливает метафорический сдвиг в семантике корневой морфемы, что делает
возможным их переход в систему так называемых ориентационных метафор. Ключевые слова:
когнитивная метафора, префикс, ориентационная метафора.
Antonyuk М.О. The pecularities of the semantics of verbs formed with the help of be- prefix
(on the basis of the Old English prose and poetic heritage).
The present article deals with semantics of the verbs formed with the help of be- prefix. The author emphasizes
that the adding of this prefix in a considerable number of derivatives causes the metaphorical shift in the
semantics of the root morpheme, which enables their transition into the system of so-called orientational
metaphors. Key-words: cognitive metaphor, prefix, orientational metaphor.
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МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СЕМАНТИКО-КОМПОЗИЦІЙНИХ СКЛАДНИКІВ КОРОТКОГО
ОПОВІДАННЯ ПРИ ВТІЛЕННІ КОНЦЕПТУ РІВНОВАГА
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАНЬ)
У статті йдеться про особливості семантико-композиційного втілення концепту РІВНОВАГА в
сучасних американських коротких оповіданнях. Розглядаються моделі взаємодії складників короткого
оповідання: Орієнтації, Ускладнення, Вирішення при комплексному втіленні досліджуваного концепту.
Ключові поняття: концепт, образ-схема, композиція, семантико-композиційні складники.
На сучасному етапі розвитку лінгвістичних досліджень текст, що розглядається відповідно до
пізнавальних та інтерпретаційних можливостей когнітивної парадигми, становить самостійну модель
дійсності, особливий тип мовного знака, у нескінченному континуумі якого відбивається когнітивний
світ людини. У межах цього підходу актуальності набуває аналіз концептуальної організації тексту [1: 5].
Аналізу текстової реалізації концептів було присвячено цілу низку лінгвістичних досліджень, які
виконані у рамках семантичного [2; 3], номінативно-функціонального [4], семантико-когнітивного,
композиційно-стилістичного та комунікативного [5] підходів. Поза межами комплексного лінгвістичного
вивчення залишилися особливості семантико-композиційної реалізації концепту, зокрема відображення
його структури в семантико-композиційній організації короткого оповідання, що зумовлює
актуальність цієї статті. Виходячи з цього, нашим завданням є аналіз моделей взаємодії семантикокомпозиційних складників короткого оповідання при втіленні концептів на прикладі концепту
РІВНОВАГА.
При моделюванні концепту РІВНОВАГА ми спираємося на протиставлення фону та фігури, які
характеризують людське сприйняття та інтерпретацію дійсності [6: 185-186]: фігура, розташована
попереду, відрізняється мобільністю та чітко окресленими просторово-часовими межами, а фон як
основа фігури характеризується нерухомістю, частою невизначеністю в часі та просторі [7: 157]. У
структурі зазначеного концепту фоном виступає образ-схема ВЕРТИКАЛЬ, на тлі якої взаємодіють
СИЛИ, які розглядаються як фігура: при рівновазі – ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ; при втраті рівноваги –
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, ПРИМУС, ПЕРЕШКОДА; при відновленні рівноваги –
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ [див. 8: 114-115].
Розгортання концепту РІВНОВАГА, як і будь-якого іншого текстового концепту, зумовлює
композиційну організацію оповідання, в якій він втілюється. Композицію оповідання визначаємо як
схему розгортання семантичного змісту оповідання, що відбиває будову та співвідношення його частин,
членування на смислові елементи та порядок їхнього розгортання [пор.: 9: 168]. Отже, ми робимо акцент
на семантично-композиційному аспекті організації оповідання, яка є результатом його членування на
інформативні блоки і відбиває як внутрішню (змістову) організацію оповідання, так і його зовнішнє
структурування (членування на розділи, параграфи, абзаци, тощо).
Сутність семантично-композиційної організації оповідання полягає у фіксації в оповіданні
структурних засобів розкриття його семантики через їхнє розташування у його складі [9: 169].
Ураховуючи комплексну структуру концепту РІВНОВАГА, що складається із РІВНОВАГИ, її
ПОРУШЕННЯ та ВІДНОВЛЕННЯ, доцільним для позначення семантично-композиційних складників
оповідання вважаємо вживання термінів Орієнтація, Ускладнення, Вирішення [10: 363], які більш
вичерпно відбивають сутність розгортання концепту РІВНОВАГА.
Орієнтація фіксує учасників подій, час, місце дії і тлумачиться як повна, за умови ідентифікації в ній
усіх наведених вище фактів, або редукована, у разі відсутності деяких із них. В Орієнтації відтворюється
врівноважена ситуація, у яку для подальшого розгортання оповідання вводять події, що порушують
рівновагу. Сукупність подій, які руйнують статику Орієнтації шляхом ускладнення ситуації, визначаємо
як Ускладнення. У ньому виявляється основне протиріччя інформації, репрезентованої на початку
оповідання в Орієнтації. Відновлення врівноваженої ситуації в оповіданні називають Вирішенням,
оскільки у ньому відбувається розв’язання протиріччя або ускладнення.
Враховуючи специфіку набору семантико-композиційних складників та закономірності їхнього
розгортання в тексті, короткі оповідання, у яких концепт РІВНОВАГА втілюється комплексно, можна
поділити на чотири структурних типи: повний, скорочений, комбінований, циклічний.
Повна модель містить увесь комплекс семантико-композиційних складників: Орієнтацію,
Ускладнення, Вирішення, та репрезентує "закінчений наратив". Ця модель втілює усі етапи розгортання
концепту РІВНОВАГА: стан РІВНОВАГИ, її ВТРАТУ та ВІДНОВЛЕННЯ. Головною сюжетною лінією
оповідання стає ВІДНОВЛЕННЯ порушеної РІВНОВАГИ, що втілюється у Вирішенні. Для прикладу
розглянемо організацію оповідання Д.С. Фішер "Простирадло".
© Багацька О.В., 2005
113

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

Розгортання оповідання починається з Орієнтації: Of all the Elwell family Aunt Mehetabel was certainly
the most unimportant member. It was in the old-time New England days, when unmarried woman was an old
maid at twenty, at forty was everyone’s servant, and at sixty had gone through so much discipline that she could
need no more in the next world. Aunt Mehetabel was sixty-eight.
У цьому уривку ідентифікується головна діюча особа – Aunt Mehetabel, номінація якої за допомогою
власного імені у поєднанні з іменником, що позначає родинні зв’язки, Aunt вказує на її первісну
соціальну РІВНОВАГУ. Проте вже в Орієнтації наявні перші ознаки порушення соціальної РІВНОВАГИ
героїні, на що вказує прикметник з негативним префіксом unimportant, який фіксує відхилення від
еталона-міри соціального статусу людини. Прикметник з негативним префіксом unmarried позначає
причину цього відхилення: невідповідність загальноприйнятим стереотипам про те, що в 20 років жінка
має бути заміжньою. Відсутність чоловіка та родини позбавляє героїню можливості зайняти гідне місце в
суспільстві того часу. Отже, початок порушення соціальної РІВНОВАГИ діючої особи в Орієнтації
окреслює перспективу розгортання головної сюжетної лінії оповідання.
Початок порушення соціальної РІВНОВАГИ героїні в Орієнтації переростає у повну її втрату у
наступному блоці оповідання – Ускладненні:
She had never for a moment known the pleasure of being important to anyone. […] She was expected to take
upon herself the most tedious and uninteresting part of the household labors. […] She gathered what crumbs of
comfort she could from their occasional careless kindnesses and tried to hide the hurt which pierced her at her
brother’s rough joking.
У цьому уривку лексеми the pleasure of being important to anyone та comfort from kindnesses
характеризують уявлення жінки про еталон родинних відносин. Прикметник у найвищому ступені
порівняння the most tedious та заперечення на лексемному рівні uninteresting, careless вказують на
відхилення від цього еталона, що свідчить про порушення соціальної РІВНОВАГИ героїні. Силове
дієслово pierced ("affect sharply" [COD: 901]) активує ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, джерелом якого
є her brother’s rough joking, що позбавляє жінку, яка виступає ціллю, можливості відчувати себе
повноправним членом родини. Намагання головної героїні відновити соціальну РІВНОВАГУ становить
наступний етап розгортання головної сюжетної лінії оповідання.
Вирішення: By the end of the summer the family interest had risen high… The atmosphere of her world
changed. Now things had a meaning. Through the longest task of washing milk-pans, there rose a rainbow of
promise. […] She was a part of the world at last.
У цьому уривку описані зміни у соціальному стані персонажа: дієслово rise та уточнюючий його
прислівник high позначають ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, джерелом якого є family interest, ціллю –
She, що вказує на підвищення соціального статусу героїні. Лексема family номінує соціальну групу та
свідчить про ВІДНОВЛЕННЯ соціальної РІВНОВАГИ. Словосполучення a part of the world фіксує
входження жінки до бажаного соціального середовища – родини (family), яке становить для неї цілий світ
(the world).
Скорочені моделі складаються з неповного набору семантико-композиційних складників. До
композиційних блоків, що мають тенденцію вилучатися з сюжетної лінії оповідання, належать
Орієнтація та Вирішення. Ускладнення є незмінним компонентом-домінантою оповідання, без наявності
якого неможливе текстове розгортання концепту РІВНОВАГА. Залежно від того, який з двох блоків –
Орієнтація чи Вирішення – випускається з сюжетної лінії оповідання, ми диференціюємо моделі з
усіченою Орієнтацією та з усіченим Вирішенням.
У моделі з усіченою Орієнтацією головна сюжетна лінія оповідання розгортається навколо
Ускладнення та його Вирішення. Ця модель втілює всі етапи розгортання концепту РІВНОВАГА: стан
РІВНОВАГИ, її ВТРАТУ та ВІДНОВЛЕННЯ, при цьому, стан РІВНОВАГИ лише імплікується на
початку Ускладнення. Для прикладу розглянемо організацію оповідання С.Маккулера "Хлопець, якого
переслідують".
Оповідання починається з Ускладнення:
Hugh looked for his mother at the corner, but she was not in the yard. It was then, in the unanswering
silence, that Hugh felt there was something wrong. […] He opened the bathroom door and for a moment the
dread that seized him made him see again the room as he had seen it "the other time". His mother lay on the
floor and there was blood everywhere.
У цьому уривку власне ім’я Hugh ідентифікує первісну системну РІВНОВАГУ героя. Заперечення на
лексемному рівні unanswering silence вербалізує відхилення від звичної атмосфери в будинку матері, яке
стає причиною початку порушення психічної РІВНОВАГИ хлопчика (felt there was something wrong).
Дієслово seized ("affect suddenly" [COD: 1095-1096]) позначає ПРИМУС, джерелом якого є dread ("great
fear, awe" [COD: 356]), а ціллю – Hugh (хлопчик). Оскільки dread (страх) належить до психічних явищ,
мова йде про втрату психічної РІВНОВАГИ героя.
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Вирішення: He was sobbing so loud that he didn’t hear the front door open… He still sobbed when his
mother touched him and burrowed his face hard in the spread. The terror of the afternoon was over…. He knew
that something was finished; the terror was far from him now.
У цьому уривку зміни у психічному стані головного героя описані за допомогою дієслів was over, was
finished, які позначають УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ, джерелом якої стає his mother, а ціллю – terror
("extreme fear" [COD: 1261]). Оскільки terror (жах) належить до психічних станів, який було усунуто,
відбувається відновлення психічної РІВНОВАГИ головного персонажа.
Модель з усіченим Вирішенням послідовно розгортається до моменту Ускладнення, яке стає
кульмінаційним і не набуває Вирішення. Ця модель втілює два етапи розгортання концепту
РІВНОВАГА: стан РІВНОВАГИ та його ПОРУШЕННЯ. Головною сюжетною лінією оповідання стає
ВТРАТА РІВНОВАГИ та неспроможність головного персонажа її відновити – тобто нещасливий кінець,
що втілюється в Ускладненні. Для прикладу розглянемо організацію оповідання Р. Сакоу "На початку
життя".
Розгортання оповідання починається з Орієнтації: Edna had come out on the step. Elmer grinned at
her as he took out the box of groceries. Daisy was impressed by the shining blue-and-white linoleum, the
range with its nickel and enamel, the bright new woodlook. Though she felt a little left out and solitary, there
in the kitchen […].
У цьому уривку власні імена головних діючих персонажів Edna, Elmer, Daisy ідентифікують їхню
первісну системну РІВНОВАГУ. Проте, уже в Орієнтації наявні перші ознаки порушення соціальної
РІВНОВАГИ головної героїні, на що вказує дієслово left out ("not include" [COD: 674]), яке позначає
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, джерелом якого є being solitary ("without companions" [COD: 1158]), а
ціллю – she (дівчинка).
Початок порушення соціальної РІВНОВАГИ героїні в Орієнтації переростає у повну її втрату у
наступному блоці оповідання – Ускладненні: There was room – half of the big back seat. They just didn’t
want to take her. They all belonged together. They didn’t want to take anyone else along. She was an outsider.
[…] That dreadful ache submerged her. No one would ask about it, no one would try to comfort her.
У цьому уривку лексеми belonged together характеризують уявлення дівчинки про еталон родинних
відносин. Заперечення didn’t want to take, no one would ask, no one would try to comfort вербалізують
відхилення від цього еталона. Лексема outsider фіксує результат відхилення – відчуження від бажаної
соціальної групи (family), що свідчить про порушення соціальної РІВНОВАГИ героїні. Дієслово
submerged позначає ПРИМУС, джерелом якого є dreadful ache, а ціллю her (дівчинка), що фіксує
остаточну втрату не лише соціальної, але й первісної системної РІВНОВАГИ, оскільки лексема ache у
наведеному контексті вербалізує фізичні та психічні страждання дівчини.
Комбінована модель складається з усього комплексу семантико-композиційних складників:
Орієнтації, Ускладнення, Вирішення, проте ці композиційні блоки при розгортанні оповідання
розташовуються в алогічній, незвичній послідовності, коли Вирішення передує Орієнтації та
Ускладненню. Ця модель втілює усі етапи розгортання концепту РІВНОВАГА: стан РІВНОВАГИ, її
ВТРАТУ та ВІДНОВЛЕННЯ. Для прикладу розглянемо організацію оповідання Р. Райт "Людина, яка
бачила повінь".
Оповідання починається з Вирішення:
At last the flood waters had receded. A black father, a black mother, and a black child tramped through
muddy fields, leading a tired cow by a thin bit of rope. They stopped on a hilltop and shifted the bundles on their
shoulders.
У цьому уривку описана зміна у фізичному оточенні головних персонажів: дієслово receded ("go back,
decline in force" [COD: 1001]), що тлумачиться як повернення до вихідного положення, позначає
УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ, ціллю якого є the flood waters. Унаслідок дії цієї сили відбувається
відновлення соціальної РІВНОВАГИ героїв, позначеної іменниками black father, a black mother, and a
black child. Отже, Вирішення супроти логіці є початком головної сюжетної лінії, що призводить до зсуву
фокуса оповідання та примушує читача шукати інші перспективи його розгортання.
Наступним блоком розгортання оповідання є Орієнтація: The little girl lifted a skinny finger and pointed
to a mudcaked cabin. […] The man, round-shouldered, clad in blue, ragged overalls, looked with bewildered
eyes. […] The flood waters had been more than eight feet high here. Every tree, blade of grass, and stray stick
had its flood mark. The sky was high, blue, full of white clouds and sunshine.
У цьому уривку загальні назви girl, man ідентифікують фізичну РІВНОВАГУ героїв. Дієслово
tramped (семи "walk heavily and firmly" [COD: 1295]) вербалізує стабільне вертикальне пересування
головних героїв незважаючи на ПЕРЕШКОДУ – muddy fields, та підтверджує факт фізичної
РІВНОВАГИ.
Ускладнення оповідання: "Nothing. Lawd, but Ah sho hate t start all over wid tha white man. Ah’d leave
here ef Ah could. Ah owes im nigh eight hundred dollahs. N we need a hoss, grub, seed, n a lot mo other things.
Ef we keeps on like this tha white man’ll kill our body n soul".
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Оформлення мовлення персонажа у наведеному прикладі, яке перенасичене граматичними та
стилістичними відхиленнями від літературної норми, свідчить про неосвіченість чоловіка, а отже, його
низький соціальний статус. Крім того, у цьому уривку специфікується соціальна РІВНОВАГА героя, яка
була позначена ще на початку оповідання, як having a hoss, grub, seed, n a lot mo other things. Заперечення
nothing на початку уривка є його смисловим фокусом та активує відхилення від уявлення чоловіка про
безбідне існування. Дієслово owes позначає ПЕРЕШКОДУ, джерелом якої є eight hundred dollahs
(грошовий борг), а ціллю – Ah (чоловік), яка порушує не тільки соціальну, але й фізичну РІВНОВАГУ
героїв, що вербалізується за допомогою деструктивного дієслова kill.
Отже, незважаючи на наявність Вирішення, у цьому оповіданні фокусом головної сюжетної лінії стає
Ускладнення, кінцева позиція якого позбавляє оповідання щасливого кінця. УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ,
ціллю якої була повінь, що відновлює соціальну РІВНОВАГУ героїв на початку оповідання, призводить
до появи нової ПЕРЕШКОДИ з джерелом – грошовим боргом, унаслідок якої соціальна РІВНОВАГА
героїв знову втрачається. Фізична РІВНОВАГА, що фіксується в Орієнтації в середині оповідання та
порушується в Ускладненні наприкінці, виступає лише підґрунтям для відображення соціальної кризи.
Циклічна модель репрезентована низкою автономних або пов’язаних між собою причиннонаслідковим зв’язком композиційних блоків, кожен з яких містить комплекс семантико-композиційних
складників: Орієнтацію, Ускладнення, Вирішення або їхні скорочені чи комбіновані послідовності. Ця
модель втілює усі етапи розгортання концепту РІВНОВАГА: стан РІВНОВАГИ, її ВТРАТУ та
ВІДНОВЛЕННЯ, які циклічно повторюються у кожному композиційному блоці. Для прикладу
розглянемо організацію оповідання Н. Інглендера "Акробати".
Перший композиційний блок оповідання починається з Орієнтації: For Mendel the streets outside the
cramped ghetto were the streets of their town, the homes their homes, even if others now lived in them. […] The
successful transaction gave Mandel a touch of real confidence. Instead of sneaking back the way he came, he
ventured to pass straight the front of the icehouse and ignored the first signs of a rising sun.
У цьому уривку ідентифікуються місце дії their town та головний персонаж Mendel, первісну системну
РІВНОВАГУ якого позначає його власне ім’я. Лексема confidence ("a feeling of reliance or certainty"
[COD: 239]), яка позначає психічний стан героя, уточнює сутність його психічної РІВНОВАГИ. Дієслово
pass straight, що вказує на пересування у вертикальному стані, підкреслює факт фізичної РІВНОВАГИ
персонажа.
Наступним блоком розгортання оповідання є Ускладнення: The memory left him lightheaded (so
grueling was the journey from that morning as a child back to the one that, like a trap, bit into their lives with
iron teeth). The darkness had been getting closer for so long, it seemed only just that it should finally submerge
them, pull them into its vacuum – the tunnel ready to swallow them. […] Mendel stumbled forward into the
wedge of Mahmirium, nearly falling to the ground. […] And that is how it felt to Mendel, like they were falling
away from an open hand into awe of despair, plunging, as they broke away from the crowd.
У наведеному прикладі дієслово bit ("cause a glowing or smarting pain" [COD: 112]) позначає
ПЕРЕШКОДУ, що порушує системну РІВНОВАГУ героя, оскільки її джерелом виступає a trap with iron
teeth, а ціллю – their lives. При подальшому розгортанні уривка джерело сили уточнюється як darkness та
the tunnel, а характер її дії специфікується дієсловами submerge (семи "place under, overwhelm"), та
swallow (семи "repress, keep under" [COD: 1230]), базова спільна сема яких (place / keep under) вказує на
рух УНИЗ. У наступній частині уривка сутність руху УНИЗ пояснюється як фізичне, позначене
дієсловами stumbled forward і falling, та психічне, вербалізоване дієсловом falling у сполученні з
лексемами, що позначають психічний стан awe і despair, падіння.
Вирішення: They found a passenger train, waiting for them. The locomotive in the distance looked too
small for the job. Standing there, far better still, Mendel felt, that the freight wagons and the chaos they had left
on the other side of the tunnel.
У заключному уривку першого блоку оповідання відбувається відновлення порушеної РІВНОВАГИ,
проте лише фізичної: дієслово standing вказує на повернення до вертикального стану внаслідок
УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ, вербалізованої дієсловом had left, джерело якої позначене лексемою the
chaos.
Другий композиційний блок цього оповідання також починається з Орієнтації: Their acceptances as
acrobats was a stretch, a first-glance guess, a benefit of the doubt granted by circumstance and only as valuable
as their debut would prove. It was an absurd undertaking. But then again, Mendel thought, no more
unbelievable than the reality from which they’d escaped, no more unfathomable than the magic of disappearing
Jews.
Фокусом цього уривка стає відновлення порушеної на початку оповідання соціальної РІВНОВАГИ
діючої особи, яка набуває загальних назв, що номінують професію acrobats та національність Jews.
Наступним і останнім складником другого блоку є Ускладнення: The performers had already begun to
pour out onto the platform, lugging trunks and valises, garment bags and makeup cases with rounded edges and
silver clasps. The door to the car slammed open and a head and shoulders popped in.
116

О.В. Багацька. Моделі взаємодії семантико-композиційних складників короткого оповідання при втіленні концепту
РІВНОВАГА (на матеріалі сучасних американських оповідань)

"Who are you?" the man asked. "What might this ragtag bunch perform?"
"We are the tumblers" Mendel said.
"Have you tumbled off the garbage heap?"
Mendel felt the ridiculousness of his costume and status. […] Mendel turned his palms upward, benighted.
У наведеному уривку уявлення про соціальну РІВНОВАГУ героя вербалізоване лексемою tumblers,
відхиленням від якого є його номінація за допомогою словосполучення ragtag bunch, що свідчить про
порушення соціальної РІВНОВАГИ. Лексема ridiculousness ("absurdity, incongruity, being out of place"
[COD: 1036]), яка характеризує статус головного персонажа, також вказує на втрату соціальної
РІВНОВАГИ. Дієприслівник benighted, що тлумачиться як "overtaken by darkness" [COD: 102], фіксує
остаточну втрату фізичної та психічної РІВНОВАГИ героя, оскільки darkness – темрява у цьому
контексті позбавляє його можливості як фізичної орієнтації, так і психічного спокою.
Отже, остаточне порушення первісної системної РІВНОВАГИ головного героя наприкінці оповідання
є результатом поступової втрати фізичної, психічної та соціальної РІВНОВАГИ впродовж усього
оповідання в процесі його розгортання.
Таким чином, семантико-композиційні моделі організації коротких оповідань при комплексному
втіленні концепту РІВНОВАГА залучають усі складники оповідання: Орієнтацію, Ускладнення,
Вирішення, які становлять його головну сюжетну лінію, та мають чотири структурних типи: повний,
скорочений, комбінований, циклічний, котрі ми виділяємо за принципом повноти та послідовності
набору семантико-композиційних блоків у їхньому складі. Перспективним ми вбачаємо аналіз моделей
фрагментарного втілення концепту РІВНОВАГА, які не відбиваються у головній сюжетній лінії
оповідання.
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Багацкая Е.В. Модели взаимодействия семантико-композиционных составляющих короткого
рассказа при воплощении концепта РАВНОВЕСИЕ
(на материале современных американских рассказов).
В статье рассматриваются особенности взаимодействия семантико-композиционных составляющих
рассказа: Ориентации, Осложнения, Решения, при комплексном воплощении концепта РАВНОВЕСИЕ.
Выделяются четыре структурных типа моделей: полная, сокращенная, комбинированная и циклическая,
которые определяются по принципу полноты и последовательности набора составляющих рассказа.
Bagats’ka O.V. The models of interaction of semantico-compositional components with the concept
BALANCE embodied in modern American short stories.
The article deals with the interaction peculiarities of semantico-compositional components: Orientation,
Problem, Resolution, with the concept BALANCE embodied in short stories. Four types of structural models are
defined: complete, reduced, combined, cyclic, which are differentiated according to a set and linear sequence of
story components.
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СТАТУС ВЛАСНИХ ІМЕН У ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Предметом статті є власні назви, їх роль у підготовці перекладачів. У статті стисло осмислюються
власні назви, подаються вправи, спрямовані на тренування пам’яті, навичок аудіювання,
транслітерація власних імен з мови оригіналу на мову перекладу і навпаки.
Власні назви (ВН) є унікальними мовними знаками. Вони вказують на конкретний об’єкт, не
класифікують його і не відносять до розряду ідентичних об’єктів. У мові, поза межами тексту, ВН не
мають денотативного значення. Навіть сема статі, яку можна виділити у деяких антропонімах, не є
інваріантною. У ВН в основному відсутній розподіл за ознакою статі, яку не завжди можна виділити.
Проте конситуації ВН заповнюють цю лакуну. Широка представленість ВН у мові, специфіка їх
функціонування, характер їх витоків обумовили виокремлення досліджень ВН в окрему мовознавчу
галузь – ономастику [1: 101].
А к т у а л ь н і с т ь дослідження зумовлена тим, що власні назви у перекладацькій практиці
тяжіють до прецизійної лексики, що постійно поновлюється і складає активний запас тлумача.
ВН заслуговують спеціального тренінгу, аналіз якого є м е т о ю даного дослідження. Майбутній
перекладач добре засвоїть техніку перекладу ВН, якщо його знання іноземної мови знаходяться на
достатньому рівні. Накопичення відомостей про ВН та їх еквіваленти є тривалим процесом. Починати
його слід із простих імен, поступово ускладнюючи процес. Перекладач повинен розпізнавати імена на
слух і розумітися на їх еквівалентах у мові-трансляторі. Спочатку перекладач розпізнає українські імена
в українському контексті та іноземні імена – в іноземному. За традицією ВН транскрибуються або
транслітеруються у мові перекладу. Пор.: Liza – Лайза, Andy – Енді, Angela – Енджела, Heine – Гейне,
Elisabeth – Єлизавета. Труднощі виникають при відсутності навичок аудіювання та знання іншомовних
аналогів. Ідентифікація імен із неробочої мови перекладача викликає особливі труднощі. Ризик втрати
інформації зменшується при умові попереднього ознайомлення перекладача з вихідними текстами [2:
74].
У навчальному процесі доцільним є аспектне тренування ВН, а саме: первинне засвоєння ВН, їх
іншомовних відповідників, виокремлення ВН у текстах, засвоєння їх фонетичного та графічного образу,
їх функціонування у спілкуванні, реалізація ними фатичної та апелятивної функцій тощо.
У тренінгу перекладачів правомірним є використання вправ на вживання ВН з метою розвитку
навичок їх транслітерації. Наприклад:
а) подати наступні імена англійськими літерами: Толстой, Шевченко, Ломоносов, Ярослав Мудрий,
Карабан, Потебня, Петро Перший, Каразін, Іван Грозний, Сковорода, Нечуй-Левицький;
б) передати ВН українськими літерами: Vyshnia, Ukrainka, Shevchenko, Dostoyevs’kyi, Мogyla,
Khmel’nytskyi, Franko, Lysenko;
в) знайти екзотизми в тексті, перекласти їх мовою транслятора: Ден Сяо Пін, Джекі Чан, Брюс Ли,
Мао Цзе Дун, Хуан Антоніо Самаранч, Кім Ір Сен, Алесандро дель П’єро, Хо Ши Мін.
Доречними в цьому руслі є диктанти на ВН, граматичні вправи з антропонімічною лексикою,
аудіювання текстів, рольові ігри.
Великі труднощі для перекладача-початківця становить переклад так званих прозорих мотивованих
імен (speaking names). За формою ці імена тотожні загальному іменнику, який вказує на риси, притаманні
персонажу. Ці риси рекомендується прокоментувати у тексті-трансляторі так, щоб максимально
наблизити їх до розуміння. З метою розвитку таких навичок слід регулярно застосовувати на заняттях з
практики перекладу адресати – з огляду на їх інформативність. Це особливо стосується Купера, Діккенса,
Теккерея, Гоголя, Салтикова-Щедріна. Актуальною є проблема, як подати прозоре ім’я, чи слід
застосовувати елементи перекладу.
Рекомендованим є тренування ВН на цікавому текстовому матеріалі. Так, у збірці англійських казок
"Don’t be like them" риси характеру героїв віддзеркалюються в їх іменах (speaking names). Перекладачеві
пропонується звернути особливу увагу на власні імена, порівняти свої варіанти із авторськими: Mr
Nitwit – це м-р Неук, Little Miss Fickle – маленька міс Нерішуча, Little Miss Chatterbox – маленька міс
Цокотуха, Mr Greedy – м-р Ненажера, Mr Noisy – м-р Галасливий, Mr Brush – м-р Пензель, Mr Uppity –
м-р Чванливий, Mr Mischief – м-р Зловтішник, Little Miss Trouble – маленька міс Баламутка, Dr
Makeyouwell – Лікар-цілитель.
Валідність запропонованих ВН експлікується їх конгруентністю, використанням ідентичного
наповнення, збереженням граматичних категорій оригіналу. Подані варіанти імен є досить вдалими, бо
перекладач дотримується лексичної та граматичної відповідності. Він використовує в перекладі власних
імен ті самі частини мови, що й в оригіналі. Навіть фраза з казки: Greedy by name and greedy by nature
© Бока О.В., 2005
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подана у такому перекладі: Ненажера на ім'я і ненажера за вдачею [3: 98]. Обидві фрази містять
однакову кількість слів – сім. Перекладач двічі використав називний відмінок і тим самим зберіг
ідентичність форми оригіналу і перекладу.
Одним із найскладніших етапів є синхронний переклад ВН у фільмах. Вправи, в яких
використовуються елементи фільмів або їх сценарії, дозволяють перекладачеві покращити навички
аудіювання, звикнути до звучання екзотичних імен, виробити свою тактику аудіо-відео перекладу.
Лідерами у цьому аспекті є фільми "Гаррі Поттер", "Володар перснів", "Астерикс та Обеликс (Місія
Клеопатри)". Перекладачам рекомендується проаналізувати морфеми, з яких складаються ВН у
вищезазначених фільмах, простежити їх походження, значення та можливі варіанти передачі у мовутранслятор. Потім порівняти з варіантами, що вже існують у мові перекладу: Драко Малфой, Півз,
Паркінсон, Гоіл, Фродо, Смердюкіс, Козлопас, Гнідабус, Пандисе-Верблюсе, Каюс-Плюс, Молококсіс,
Аспірінус, Червоноборід.
ВН посідають чинне місце в перекладацькій практиці й заслуговують на глибоке осмислення їх
лінгвістичних та культурологічних аспектів.
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Бока Е.В. Статус собственных имен в подготовке переводчиков.
Предметом статьи являются имена собственные, их роль в подготовке переводчиков. В статье сжато
осмысливаются имена собственные, рекомендуются упражнения, направленные на тренировку
памяти, навыков аудирования, транслитерирования собственных имен из языка оригинала в язык
перевода и наоборот.
Boka O.V. The status of proper names in interpreters’ training.
The object of the article is proper names. Short characteristic of proper names precedes exercises for memory
training, listening comprehension skills, transliteration of proper names from source into target language and
vice versa.
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МЕТОНІМІЯ ЯК ЧИННИК ТВОРЕННЯ АНТРОПОСЕМІЧНИХ СУБСТАНТИВНИХ
КОМПОЗИТІВ-БАХУВРІХІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена визначенню ролі метонімії в утворенні концептуального субстрату
антропосемічних субстантивних композитів-бахувріхі.
Значення мовних знаків у дослідженнях сучасних лінгвістів розглядається як багатомірний
інформаційний комплекс, що холістично "настроюється" на використання у мовленні відповідно до
комунікативних інтенцій мовця і так само холістично відтворюється слухачем як у номінативному, так і
в прагматичному інформаційних полях [1: 57]. Воно постає як результат ряду когнітивних процедур,
котрі, оперуючи відповідними знаннями, вказують на властивості об’єктів, а також на диспозиційні
здатності денотативного аспекту значення та на характер суб’єктивного відношення мовця / слухача до
референта та до умов комунікації [2: 126, 129; 3: 97; 4: 97].
Серед когнітивних процедур, які беруть участь у процесі структурування значення мовного знака,
чільне місце посідають концептуальні метафора та метонімія, що неодноразово ставали предметом
дослідження сучасних лінгвістів [5; 6; 7; 8]. Пропонована стаття є спробою визначення ролі метонімії в
утворенні концептуального субстрату антропосемічних субстантивних композитів-бахувріхі (АСКБ) –
загальних назв осіб типу red head, які є екзоцентричними складними іменниками з комплексною
ономасіологічною ознакою та експліцитно не вираженою ономасіологічною базою, що називають
людину за домінантною ознакою і мають посесивний характер. АСКБ отримали часткове теоретичне
висвітлення в роботах іноземних та вітчизняних лінгвістів (H. Marchand; Ch. Carr; B. Selten;
М.Д. Каракотов; О.Д. Мєшков; Л.Ф. Омельченко, Г. П. Дьяконов та ін.), однак не підлягали аналізу з
точки зору структурації їх семантики, чим пояснюється актуальність поданого дослідження, котре може
стати у пригоді у сферах концептуальної семантики та лексикології.
Будучи складним словом, АСКБ утворюються поєднанням двох компонентів, другий з яких є назвою
частини тіла, органа чи квазіоргана людини (timber-toe, lion-heart, thirsty soul), або елемента вбрання,
інструмента чи предмета повсякденного використання (bossy-boots, hired-gun, cheapskate). Цей
компонент отримав здатність метонімічно вказувати на імпліцитну ономасіологічну базу, тобто на особу
— об’єкт номінації. У термінах когнітивної граматики Р. Ленекера [3] появу такого способу "виходу"
через частину на ціле можна пов’язати зі зміщенням фокусу уваги під час профілювання фігури на фоні,
коли, висвітлюючи частину, свідомість осмислює її як органічну властивість цілого і не виділяє першу у
відриві від другого.
Застосувавши розробки фреймової семантики, концептуальну структуру АСКБ можна звести до
конфігурації, що являє собою фреймову мережу, основою якої є посесивний фрейм [9]. При цьому ми
розрізняємо композити, другий компонент яких є метонімізованим іменником (long knife, hard-hat, scrape
penny тощо), і ті, у вербальному оформленні яких бере участь синекдоха (наприклад, misery guts, dirty
mouth, sleepy-head). Такий поділ має своє концептуальне підґрунтя: до партитивних (синекдохальних)
лексем віднесені тільки такі, котрі на концептуальному рівні представлені партонімічними фреймами
(концептуальними структурами, в якій дві чи більше сутності ДЕХТО/ДЕЩО пов’язані предикатом
'мати' і реалізують відношення 'ціле – частина'), а власне метонімічні одиниці вербалізують інші типи
посесивних структур.
Метонімія визначається як результат співрозташування ментальних просторів у межах однієї
концептуальної царини [10: 13, 322], як глибоко органічний поворот "того самого" змісту в дещо іншій
площині [11: 67]. Всі концептуальні відношення суміжності, які дають основу для метонімічних
переносів, є або відношеннями співіснування, що базуються на синхронному існуванні їхніх елементів,
або відношеннями послідовності, побудованими на просторових, часових чи логічних узгодженнях [6].
При цьому зіставлювані сутності не повинні обов’язково бути суміжними у просторовому сенсі, а сама
метонімія не є прив’язаною до акту референції [12: 122-124].
Сутність метонімічного мапування полягає в тому, що добре знаний аспект речі використовується для
репрезентації цілого [10: 319]. Таким чином, метонімічний процес залежить від знання індивідом світу та
різноманітних асоціацій. Тут слід зауважити, що семантична структура природних мов має своїм
підґрунтям так звану житейську філософію здорового глузду, для якого є суттєвим ставити у центр уваги
предмет, фізичну річ з просторовою межею та виявляти різні ознаки, стабільно притаманні речі або класу
речей [13: 241-242].
Розчленовування об’єктів на складові частини та концептуалізація їх як сутностей, що можуть бути
реально або ментально "розібраними та зібраними", закорінене, перш за все, в усвідомленні розкладності
людського тіла на інтегральні складники [14: 259]. Подібне "втілене" розуміння оточення реалізується у
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відносно нечисленному наборі базових образ-схем, які керують існуванням та орієнтацією індивіда у
світі, а також різними видами його діяльності, структуруючи численні ділянки його ККС [15: 35; 12:
134]. Образ-схеми тлумачаться як скелетні гештальтні структури людського досвіду, сформовані
експірієнціальним шляхом [16: xix; 1: 16]. Вони є ментальними образами (mental pictures), більш
елементарними, ніж конкретні категорії та абстрактні принципи [17: 108, 160; 10: 203]. Кожна з них
апелює до найпростіших форм та рухів людського тіла, які є звичними та зрозумілими для носія мови і
які він завдяки цьому легко переносить на оточуючу дійсність [18: 171-172].
Серед образ-схем виділяється образ-схема ЧАСТИНА-ЦІЛЕ, акцентуючи побудову цілого з частин у
певній конфігурації та інтегральність частин, яка проявляється у тому, що відокремлення або
перестановка частин веде до руйнування цілого [12: 135]. Ознака наявності невід’ємної частини
вважається однією з універсальних властивостей, що знаходять відображення у мові і надають
можливостей осягнення наївної ментальності та сфери людської самості [19: 113-114].
Бачення людського тіла як сукупності взаємопов’язаних "деталей" [12: 34] уможливлює використання
назви частини на позначення цілого, тобто вказівку на особу шляхом використання назви її органа або
частини тіла, що і реалізується у партитивних (синекдохальних) АСКБ. Обґрунтування існування
посесивних (власне метонімічних) АСКБ виглядає як розширення застосування зазначеної образ-схеми
не тільки на людину як індивіда, вирвану зі світу субстанцію, але на людину в тісному поєднанні з її
безпосереднім оточенням. Людина, як і все живе, не є самодостатнім, незалежним від оточуючого
середовища природним об’єктом [20: 13-32]. Вона живе "вписаною" у той мікрокосм, який оточує її у
повсякденному житті. "З поняттям людини є пов’язаними поняття, що стосуються самої побудови
людини та її здібностей, її рухів та дій, нарешті, предметів (артефактів), які вона створює" [21: 671], а
тому предмети одягу, побутові речі щоденного користування, інструменти та знаряддя праці стають
невід’ємною частиною самої людини [22: 136-137], набуваючи образно-символічного значення,
асоціюючись з її певними характеристиками. Через це стають можливими такі номінації, як boots, skirts,
blue stocking, poison pen тощо.
Отже, метонімія виступає як регулярний чинник творення значення досліджуваних композитів, який
детермінує ядро фреймової мережі, що структурує семантику АСКБ на концептуальному рівні. На
вербальному рівні ядро фреймової мережі маркується другим компонентом композита, через який
забезпечується "доступ" до імпліцитної ономасіологічної бази. При цьому дія метонімії може
супроводжуватися дією метафори. Обидва семантичних процеси є визначальними для формування
концептуально-семантичної структури АСКБ, а також слугують підґрунтям інтерпретації аналізованих
лексичних одиниць, окреслюючи канали виходу на когнітивний контекст, необхідний для розуміння
мовного повідомлення. Тож вважаємо за доцільне продовжити аналіз концептуальної семантики АСКБ,
визначивши внесок метафори у їх створення та розуміння.
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Статья посвящена установлению роли метонимии в образовании концептуального субстрата
антропосемических субстантивных композит-бахуврихи.
Vasylyeva O.H. Metonymy as a determinant of anthroposemic substantival bahuvrihi compounds formation
in present-day English.
The article focuses on the role of metonymy in the conceptual substance of anthroposemic substantival bahuvrihi
compounds formation.
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ПРО "ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ПІДХІД" ДО ПОШУКІВ МОВНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
На основі аналізу сучасних наукових підходів до вивчення мовних універсалій у мовознавстві та
психології розглядається концепція мовних універсалій, яка пов’язана зі стратегіями пізнання світу
людиною.
Для сучасного мовознавства є досить характерним "перекладацький підхід" до пошуків універсалій у
мовах світу й у мисленні їхніх носіїв [1: 31-33]. У процесі розробки універсальної граматики
Н.Хомський, наприклад, трансформує "поверхневі структури" (у межах яких, на його думку, мови
розрізняються) у "глибинні структури" (де мови збігаються), вважаючи їх "уродженими" [2]. Інші автори
в пошуках універсальної "мови думки" або "інваріанта мов світу" намагаються уявити породження
тексту як переклад з універсальної "семантичної мови" (словами якої вважаються "елементарні
значення", "семантичні множники", "атоми змісту", "фігури змісту" – "семи" тощо) або з "генотипної
мови" (так званого "інваріанта мов світу", словами якого вважаються "елементарні семіотичні частки" –
"семіони") на природні ("фенотипні") мови, а розуміння тексту – як переклад з фенотипних мов на
семантичні або генотипні мови відповідно [3: 6-163]. Ці концепції піддані критиці в роботах деяких
авторів [4: 67-85]. Деякі дослідники, відзначаючи недоліки зазначених концепцій, бачать у них і
раціональне зерно, придатне для з'ясування деяких моментів породження і розуміння текстів, збереження
інформації в пам'яті людини, з'ясування проблеми інваріантності і варіантності, уточнення словникових
тлумачень слів, створення штучних мов для різних цілей (у тому числі для реалізації комп’ютерного
перекладу), виявлення "глибинних структур" ("архетипів") мислення, побудови моделей процесу
перекладу і з'ясування механізму "осмислювання" перекладача, а також для спростування концепції
лінгвістичної відносності і концепцій неперекладності [5].
Як вважає, наприклад, Д.Л. Співак, свідомість складається з декількох "глибинних рівнів", кожному з
яких відповідає своя мова. Кожна з таких мов може стати "поверхневою" і використовуватися для
мовного спілкування. У єдину систему природної мови ці рівні пов'язуються тим, що реалізація певної
конструкції відбувається на тому глибинному рівневі, де вона вперше з'являється, а потім шляхом
послідовного "перекладу" з мови одного рівня на мову іншого рівня виводиться на поверхню [6: 80-85].
У М.І. Жінкіна роль універсальної "мови думки" виконує "універсальний предметний код" (УПК),
який, на його думку, притаманний людському мозкові і має спільність для всіх різномовних народів, що
забезпечує можливість "предметних" (денотатних) перекладів з однієї природної мови на інші.
М.І. Жінкін називає УПК також "внутрішньою мовою", яка містить у собі всю палітру сенсорних
уявлень людини. За допомогою УПК відбуваються семіотичні перетворення сенсорних сигналів у
предметні структури (денотативне відображення дійсності). УПК – посередник між мовою й інтелектом,
між усною і письмовою мовою і між національними мовами. Продукування зовнішньої мови – це її
переклад з УПК, а розуміння такої мови – це її переклад на УПК [7].
М е т о ю нашої статті є розгляд концепції мовних універсалій, яку ми розробляємо, і, відповідно,
з а в д а н н я м статті є аналіз сучасних наукових підходів до вивчення цього мовного явища.
Існують три психічних виміри людини, які можна співвіднести з трьома формами осягнення буття –
чуттєвим, раціональним і медитативним [8], тобто правопівкульовим, левопівкульовим і їхнім
функціональним синтезом. Цікаво, що у стані медитації спостерігається, як свідчать енцефалографічні
дослідження, функціональна синхронізація півкуль, тобто півкулі головного мозку людини
виступають єдиним цілим [9: 34-40]. Крім того, півкулі головного мозку людини (функціональна
асиметрія яких так чи інакше пов'язана з асиметрією простору і часу [10], коли можна говорити про
"особливий стан простору, зайнятому організмом у процесі життя, про особливу властивість життя
робити помітними право-ліві властивості простору, які іншими природними явищами не виявляються"
[11: 73]) можна розглядати як психофізіологічний фокус людського організму, оскільки з їхніми
функціями так чи інакше співвідносяться такі моменти людської істоти, як механізми цілепокладання і
пошуку (вибору) засобів досягнення цілей, енергетична й інформаційна регуляція поведінки, фази сну,
емпатія і рефлексія, екстраверсія і інтроверсія (властивості, що співвідносяться зі статевим
диморфізмом), повільні і швидкі потенціали мозку, довільна і мимовільна сфери психічної діяльності,
перша і друга сигнальні системи, сила і слабкість нервових процесів, їхня лабільність і інертність,
збудження і гальмування, Я і не-Я, ерготропні і трофотропні функції організму, симпатична і
парасимпатична гілки вегетативної нервової системи та ін. [12]. Будь-яка автоматична, мимовільна дія
включається в правопівкульову, а неавтоматична, довільна – лівопівкульову сфери психічної діяльності.
Варто сказати, що в цілому правопівкульова стратегія сприйняття, мислення й освоєння світу є
інстинктивно-інтуїтивним,
емоційно-образним,
конкретно-експресивним,
цілісно-синкретичним
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світорозумінням, що формує багатозначно-метафоричний лінгвістичний і мотиваційно-смисловий
контексти відображення дійсності, "пробуджуючи" до життя такі форми суспільної свідомості, як
мистецтво і релігія. Лівопівкульова стратегія, навпаки, є особистісно-вольовим, абстрактно-логічним,
понятійно-концептуальним, дискретно-множинним світосприйманням, що сприяє формуванню
однозначного лінгвістичного і мотиваційно-смислового контексту відображення навколишнього світу і
"пробуджує" до життя науку і філософію. Є дані, які дозволяють зробити висновок, що права півкуля
функціонує за принципом позитивної, а ліва – негативного зворотного зв'язку.
Права півкуля виявляє ціліснопричинний (цілісний, симетричний), а ліва – лінійнопричинний
(множинний, асиметричний) аспекти детермінації. Можна припустити, що права півкуля, яка сприймає
світ цілісно, за принципом "усе у всім", перетинається із хвильо-польовим, цілісно-континуальним
аспектом матерії, у той час як ліву півкулю, яка сприймає світ сегментарно-схематично, множиннодискретним чином, відображає речовинний, структурно-дискретний аспект матерії.
Отже, можна говорити, що сприйняття світу людиною здійснюється в межах двох каналів: 1) через
правопівкульове сприйняття забезпечується цілісно-континуальний відбиток дійсності, котрий деякі
філософи називають мисленням "усім тілом"; 2) через канал лівопівкульового сприйняття
забезпечуються диференційно-вибірковий, дискретний відбиток дійсності. Відомо, що людина є
поліфункціональною системою, працює як у режимі цілісного, так і дискретного відбитку й освоєння
світу. Ці два режими можуть стикатися і переходити один в одного. У цьому випадку конкретний
подразник (стимул) зовнішнього середовища може "перекодуватися" і одержувати фізіологічну
проекцію, йому не властиву. Це перекодування виявляє феномен синестезії, при якому один, наприклад,
слуховий подразник реалізується не тільки на рівні слухового, але і зорового, іноді тактильного
аналізатора почуттів, створюючи ефект, коли "звуки світять, a фарби співають, і запахи закохуються"
[13: 16].
Права півкуля краще сприймає ліве, a ліва – праве зорове поле людини [14]. При цьому числа, літери,
слова, символи краще сприймаються при їхньому пред'явленні в праве поле зору [15], у той час як
конкретні предмети, образна інформація – при їхньому пред'явленні в ліве поле зору. Слід зазначити ще
одну закономірність: права півкуля спрямована на сприйняття мелодійного аспекту музичної і
вербальної інформації, a ліва – віддає перевагу її ритмічному малюнку. Таким чином, слова і взагалі уся
вербальна і невербальна інформація може бути проаналізована з позиції її приналежності до "правої" або
"лівої" інформації.
Півкулі головного мозку людини, які є її психосоматичним "фокусом", виявляють достатньо просту
сенсорно-когнітивну схему сприйняття світу, коли усе "континуальне" сприймається переважно правою,
а усе "дискретне" – лівою півкулею, при цьому в загальне поле "континуально-дискретного" аналізу
потрапляють усі елементи навколишньої дійсності, такі, як ідея, звук, колір, форма, запах та ін.
Таким чином, можна говорити про концепцію універсального семантичного простору й універсальну
(розуміючу) мову, яка випливає з нього [16]. Ця концепція базується на численних уявленнях сучасних
дослідників щодо універсального семантичного підґрунтя світу. Так, відомий американський архітектор
К. Александер створив спеціальну мову, де роль слова відіграють особливі просторові блоки, які
відбивають властивості Всесвіту [17: 126].
Концепція універсального семантичного простору Всесвіту випливає з філософського принципу
єдності світу, а також із так званого антропного принципу. Один з гносеологічних наслідків цих
принципів виражається в ідеї, до якої були прихильні багато філософів, а саме в ідеї тотожності буття і
свідомості, згідно з якою закони об'єктивного світу і закони мислення виявляються ізоморфними. Тобто
має місце збіг законів і форм мислення, що пізнає, із законами і формами об'єктивної реальності [18],
коли, як писав Гегель, речі і мислення про них збігаються, а буття постає тотожним свідомості. Крім
того, антропний принцип (або принцип космологічного доповнення) установлює доцільність існування
людини у Всесвіті; він виходить із розуміння людини як органічної й активної частини космосу і
Всесвіту [16].
Ідея універсальної символіки одержала розробку в сфері екзистенціальної філософії. Ж.-П. Сартр
"універсальний ключ" до тлумачення символів виявив у "психоаналізі предметів", який був розроблений
Г. Башляром. Це дало можливість з'ясувати "об'єктивну символіку" кожної речі, що формує певну "сферу
змістів" [19: 69]. Такий висновок перегукується з типолого-універсалістським ученням В. Гумбольдта
про діахронічні універсалії як набір правил для деякої універсальної метамови [20: 17]. Лінгвісти
вважають, що "раніше або пізніше... спорідненість якщо не всіх, то більшості мов світу буде
встановлена" [19: 19].
Розглянемо психологію суб'єктивної семантики, яка містить багато фактів, що допомагають
осмислити проблему семантичного простору Всесвіту [21]. Тут можна говорити про функціонування
певних "оперативних одиниць сприйняття", що інваріантним чином реалізують актуальний опис об'єкта і
дають можливість досліджувати різноманітні семантичні поля і простори. Наприклад, в експериментах
Н. Хенлі (1969) була виявлена подібність значення слів, які є назвами тварин. Виявилося, що тварини
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мисляться людьми не так, як це робиться в біологічних класифікаціях, що люди використовують ознаки
екстралінгвістичного походження. Ч. Осгудом (1957) отримані координатні вектори, котрі стійко
характеризують поняття, позначені словами різноманітних мов у рамках різноманітних культур. Були
виявлені стійкі зчеплення властивостей об'єктів. Дослідження, проведені по виявленню "актуальних
координат досвіду", призвели до висновку про те, що візуальні об'єкти (подані в геометричних формах)
зовнішнього середовища досить стійко й інваріантним чином характеризуються випробуваними, котрі
при цьому вживають вербальний засіб опису цих об'єктів. Цей феномен виявляє "комплекси
перцептивних універсалій" [21]. При цьому дослідники не виключають існування словників візуального
досвіду – кінцевих систем візуальних образів, які дозволяють стійко інтерпретувати і класифікувати всі
(!) об'єкти зовнішнього світу.
Крім того, виявилося, що вербальні характеристики малюнків, запропонованих одному
випробуваному, можуть бути дешифровані іншим випробуваним, який за цими характеристиками (за
списком властивостей) спроможний побудувати (відновити) зображення, близьке до вихідного. Все це
переконує нас в тому, що в людства є в наявності стійкі комплекси уявлень про змістовні властивості
геометричних форм, таких, наприклад, як сніжинка, коло та iн.
Подібно до того, як звуки людської мови, як показали дослідження у сфері звукового символізму,
змістовно мотивуються [22; 23], так і окремі візуальні елементи середовища одержують подібну ж
мотивацію і можуть оцінюватися в рамках вербальних описів, які укладаються в шкали "сила-слабкість",
"доброта-жорстокість", "голод-ситість" та ін. Змістовна мотивація зовнішніх стимулів характерна не
тільки для звуко-візуального, але і тактильного аспектів сприйманої інформації [21]. При цьому
зображення характеризуються в першу чергу не за їх специфічними геометричними властивостями
(таким, наприклад, як круглоконцентрованість, розірваність і ін.), а виходячи з емоційно-оцінного
(правопівкульового) компонента взаємодії з зовнішнім світом, коли геометричні форми постають як
добрі і люті, спокійні, ласкаві тощо. Крім того, перцептивний фон навколишнього середовища
освоюється людиною саме на основі надання сенсорним стимулам середовища (або на основі
витягування цих сенсорних стимулів) емоційно-оцінних характеристик, що свідчить про принципову
єдність людини і навколишнього світу, про єдність фактологічного й етичного, що виявляється в
антропному космологічному принципі.
Витоково будь-який об'єкт оцінюється (сприймається) на рівні правопівкульових, підсвідомосимультанних механізмів психічної діяльності, коли виявляється феномен "першобачення" об'єкта як
дещо нерозчленовано-цілісне [21]. При цьому активна саме права емоційно-оцінна півкуля, що виявляє
процес оцінювання не об'єкта як такого, a його відношень і зв'язків, у тому числі і зв'язків із людиною,
яка його сприймає, зв'язків, які характеризують ціннісно-орієнтоване ставлення до об'єкта сприйняття, а
не до його властивості. Надалі на перцептивній "арені" з'являється повторне сприйняття об'єкта
("другобачення"), що реалізується на рівні когнітівно-класифікаційних механізмів лівої півкулі, яка
відбиває світ послідовно-вибірковим чином, "окутуючи" "першобачення" концептуальною схемою.
При дослідженні особливостей сприйняття візуальних образів з'ясувалося, що оцінки слів і зображень
часто не збігаються, коли зображення і приписуване йому поняття можуть оцінюватися протилежним
чином [21: 37]. Це свідчить про наявність первинного універсального (підсвідомо оформленого)
словника людини і про його повторні вербальні (свідомі) проекції, які часто не відповідають своєму
джерелу, що призводить до феномена розірваності людини, протиріччя між свідомістю і підсвідомістю.
Можна говорити про такі сенсорні універсалії, розроблені Арнхеймом (1974), котрий побудував
візуальні словники, як "холодність і чистота" (витягнутий перехрест), "доброта" (округлість) і т.д.
Семантико-перцептивні універсалії роблять сприйняття більш економним.
Цікаво, що, як вважають гештальтпсихологи [24: 204], зміст або значення речі сприймаються нами
так само безпосередньо, як її колір. Значення предмета "написано на його обличчі", а тому він володіє
"фізіогномічною якістю" у тому розумінні, у якому має цю якість людина, емоції котрої виявляються "на
її обличчі". Тут можна говорити про валентність речі, яка доступна для сприйняття і не присвоюється
об'єкту потребами спостерігача й актом його сприйняття цього об'єкта. Об'єкт репрезентує лише ті
можливості, які він репрезентує.
Усе вищевикладене дозволяє дійти висновку, що як природний, так і штучний світи сповнені сенсом
[25], який розкривається в сфері семантичного простору, картографія якого виявляється на основі
концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини.
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Вознюк А.В. О "переводческом подходе" к поискам языковых универсалий.
На основе анализа современных научных подходов к изучению языковых универсалий в языкознании и
психологии рассматривается концепция языковых универсалий, которая связана со стратегиями
познания мира человеком.
Voznyuk О.V. About "translating approach" to searching the language universalia.
With the help of analysis of modern scientific approaches to searching the language universalia in linguistics
and psychology the concept of language universalia, which is connected with the strategies of world cognition by
a man, is discussed.
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АНТРОПОКОМПОНЕНТИ ІРОНІЧНО-ОЦІННОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ
У статті автор аналізує причетність антропокомпонентів до вираження іронічної оцінки. Об’єктами
іронічної оцінки можуть бути: адресант (самооцінка), адресат (прямий і непрямий), нейтральний
об’єкт чи ситуація, які несуть на собі відбиток інтелектуально-емоційного ставлення до них з боку
комунікантів. Іронічна оцінка спрямовується на емоційний вплив (як позитивний, так і негативний) на
самого мовця або на партнера по комунікації. Ключовими є такі терміни: іронічно-оцінне
висловлювання, суб’єкт оцінки, об’єкт оцінки, адресант, самооцінка, прямий адресат, непрямий
адресат, зміна емоційного стану.
Проблема оцінних значень та засобів їх вираження в мові й мовленні – тема дуже широка [1; 2; 3; 4;
5]. Визначальними у формуванні цінності не завжди є об’єктивні властивості предмета чи явища, а,
частіше за все, ступінь зацікавленості у ньому людини. Мета іронічного висловлювання визначається як
виявлення емоційно-оцінного ставлення до дійсності з боку комунікантів, оскільки іронічна оцінка
охоплює різноманітні сфери людської діяльності. Відповідно до цього, у статті іронічно-оцінні
висловлювання розглядаються з точки зору причетності антропокомпонентів до ситуації та подій.
Прагматична ситуація оцінки залежить від соціально-обумовленого рольового статусу мовця й
адресата, від їх ситуативного рольового статусу, а також від емоційного стану учасників діалогу [1: 164165]. Оцінні висловлювання, як і будь-які інші, мають особливі прагматичні характеристики [6].
Структура і семантика іронічно-оцінних висловлювань визначаються прагматичною ситуацією, в якій
вони реалізуються. Основною для них є ситуація діалогу. В цьому випадку існує два основних актанти –
мовець, який найчастіше є суб’єктом оцінки, й адресат, до якого звернено висловлювання і який є
потенційним об’єктом оцінки. Мовець і адресат можуть збігатися, оскільки одним із видів діалогу є
діалог із самим собою [7: 129]. Таким чином виникає самооцінка. Сюди слід також віднести
висловлювання, які містять оцінку третьої особи, що може бути як присутньою, так і відсутньою в
момент спілкування.
Процес комунікації складається з кількох компонентів, основними серед яких є мовець, слухач
[8] і предмет, про який іде мова. За спостереженнями, об’єктами іронічної оцінки можуть бути:
адресант (самооцінка); адресат (прямий і непрямий); нейтральний об’єкт чи ситуація, які несуть
на собі відбиток емоційно-оцінного ставлення до них з боку комунікантів.
Відтак, об’єктом емоційного впливу може виступати не тільки слухач, а й сам мовець /адресант.
Мовленнєві акти, в яких суб’єктом і об’єктом оцінки є сам мовець, можна визначити як оцінні
рефлексиви (термін Е.М. Вольф) [1: 175]. Висловлювання, в яких мовець намагається змінити свій
емоційний стан, наприклад, позбутися негативних емоцій, порозважатися, подолати пригнічений настрій
тощо, визначаються як акти мовленнєвого самовираження [9: 47]. У таких висловлюваннях мовець
насміхається над собою чи будь-яким явищем, яке входить до його особистої сфери: своєю властивістю,
дією, результатом діяльності і т.п. Як суб’єкт оцінки, він тим самим стає вищим за ту якість чи стан, які є
об’єктом оцінки, як у наведеному нижче прикладі, коли Рейчел іронізує над своєю наркотичною
залежністю:
As I saw Dad’s car pull, <…>I congratulated myself on how calm I was and how the thought of a drug
hadn’t even crossed my mind. Drug addict, indeed! [10: 70].
Дівчина пишається тим, що не згадує про наркотики, і хоча її все ще вважають наркоманкою, вона
перекoнана у зворотньому, виражаючи свій стан впевненості за допомогою іронічного вигуку: "Drug
addict, indeed!" ("авжеж, що й казати, наркоманка"). Іронічний рефлексив імплікує протилежне
твердження – "я цілком нормальна людина, не залежна від наркотиків".
Як показують приклади, іронічний рефлексив може вживатися у присутності слухача. Такі
мовленнєві акти вживаються, як правило, у присутності близьких людей чи осіб, до яких мовець
ставиться із симпатією, як під час розмови двох подруг:
"Have you an ... er ... job?" she [Brigit] asked.
"Me?" I barked. "God, no, being an addict is a full-time occupation at the moment!" [10: 594].
Піддаючи себе іронічній критиці ("being an addict is a full-time occupation at the moment"), Рейчел
розраховує на підтримку близької подруги.
Подвійність оцінювання також може витікати із завищення самооцінки мовця/адресанта:
I pulled splendidly. I got well into a steady rhythmical swing. I put my arms, and my legs, and my back into
it. I set myself a good, quick, dashing stroke, and worked in really grand style. My two friends said it was a
pleasure to watch me. At the end of five minutes, I thought we ought to be pretty near the weirs, and I looked up.
© Волощук І.І., 2005
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We were under the bridge, in exactly the same spot that we were when I began, and there were those two idiots,
injuring themselves by violent laughing [11: 74].
Вжиті для самохарактеристики позитивно-оцінні лексичні одиниці splendidly (чудово), really grand
style (дійсно шикарний стиль), pleasure (задоволення) у макроконтексті ретроспективно змінюють
поляризацію на протилежні – кидок був нікудишній, стиль жахливий, задоволення від гри цілком
відсутнє.
Мета зміни емоційного стану, в першу чергу, залежить від того, хто чи що є об’єктом іронічної
оцінки. Оскільки людині не властиво прагнути до погіршення свого емоційного стану, установка на
зміну емоцій мовця в більшості випадків має на думці позитивний емоційний вплив. Якщо ж об’єктом
емоційного впливу є адресат, то можливою є спрямованість іронічно-оцінного висловлювання як на
позитивний, так і на негативний емоційний вплив.
Розглянемо випадки, в яких об’єктом іронічної оцінки є прямий адресат. Інтенція мовця може
полягати в тому, щоб викликати в нього позитивні або ж негативні емоції. Визначальними факторами в
цьому випадку служать міжособистісні стосунки учасників комунікації, а також характер ситуації. При
позитивних міжособистісних стосунках мовець намагається викликати в адресата позитивний емоційний
стан, як, наприклад, оцінюючи свою наречену "You look fabulous, Jane" – "виглядаєш неймовірно"
(експліцитна оцінка), Мел іронічно згадує перуку коханої "Except I miss the wig of course" – "не вистачає
перуки" (імпліцитна оцінка), чим викликає позитивну емоційну реакцію – сміх:
"That’s quite a dress."<…> Mel gently put an arm around her. "You look fabulous, Jane. Except I miss the
wig of course." They laughed and she felt more at ease [12: 108].
Іронічно-оцінні висловлювання, в яких мовець намагається викликати в адресата негативну емоційну
реакцію, використовуються як засіб впливу при конфліктних ситуаціях. Іронія в такому випадку є
засобом підсилення негативного емоційного впливу на адресата. І справді, іронія є надзвичайно
ефективним засобом, який комуніканти можуть використовувати для доказу правильності своєї точки
зору. Крістофер Райлі з Джеком Льюісом є давніми опонентами в ідеологічних суперечках, у яких кожен
з них намагається за допомогою прихованого іронічного глузування викликати в іншого негативну
емоційну реакцію :
Riley turned to Jack, but his smile remained fixed and sarcastic.
"Congratulations Jack. You seem to have found a soul mate."
"I thought you believed we didn’t have souls, Christopher," Unruffled, Lewis smiled at his old antagonist [13:
67].
У комунікативній ситуації, де об’єктом іронічної оцінки виступає непрямий адресат, передбачається
наявність прямого адресата. Коли мовець (Еді), даючи непрямому адресату (Ділану) іронічну
характеристику And of course I always do what he tells me, вважає, що прямий адресат (подруга Ґрейс)
поділяє емоційно-оцінне ставлення й оцінює слухняність подруги також іронічно:
Dylan’s leaning over my shoulder and reading this. He says hi and that we have to go now. And, of course, I
always do what he tells me… (That was me being sarcastic btw!) [14: 17].
Якщо у наведому вище прикладі іронічна оцінка викликає позитивну емоційну реакцію, то інтенцією
іронічного риторичного запитання є дати негативну характеристику об’єкта критики:
"What happened when you were left all alone with the aunt? Wasn’t she nice to you?"
"Nice?" Miss Honey said. "She was a demon. As soon as my father was out of the way she became a holy
terror. My life was a nightmare" [15: 198].
Мова йде про місіс Транчбул, злу і жорстоку особу. В макроконтексті один об’єкт кваліфікується
діаметрально протилежно: з одного боку – "nice" (у цьому контексті – добра), а з іншого – "а demon, a
holy terror" (демон, страховисько, святий жах), отже, одна з оцінок має неправдивий характер. Адресат
(у нашому випадку шестирічна Матильда) змушений змінити свою перцептивну стратегію, задану
попереднім розгорненням повідомлення, і позитивна оцінка "nice" декодується з протилежним
негативно-оцінним змістом.
Так, іронічна оцінка спонукає адресата не просто прийняти, а й самостійно опрацювати мотив для дій
по усуненню недоліків, які стали предметом критики. Її застосування є особливо доцільним у тих
випадках, коли співрозмовники рівні за соціальним статусом. Обмірковуючи іронічний смисл, адресат
бере участь у процесі оцінювання, стає причетним до його наслідку. В окремих діалогічних дискурсах
спостерігається процес неоднозначного оцінювання об’єкта з боку різних суб’єктів, що є однією з
принципових особливостей оцінки в цілому.
Як свідчить ілюстративний матеріал, іронічна оцінка спрямовується на емоційний вплив (як
позитивний, так і негативний) на самого мовця або на партнера по комунікації. Інтенцією мовця може
бути прагнення зняти емоційну напругу, розвеселити, розсмішити, підбадьорити (позитивний емоційний
вплив) або ж образити, розізлити, скривдити (негативний емоційний вплив). Головними факторами, від
яких залежить реалізація інтенції на позитивний чи негативний емоційний вплив на різних учасників
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комунікації, є ставлення комунікантів до об’єкта іронічної оцінки, її спрямованість на кого-небудь із
учасників.
Вивчення впливу антропокомпонентів комунікативного акту на спосіб вираження певного смислу
повідомлення, який лежить в основі акту взаємодії відправника й одержувача, є необхідним для
створення власне комунікативної типології способів мовного вираження іронічно-оцінного смислу
залежно від модифікацій адресата й інтенції мовця.
Перспективним вважаємо екстраполяцію аналізу на дослідження ролі антропокомпонентів в інших
типах непрямого оцінювання, таких, як жарт, натяк, лестощі, брехня.
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Волощук И.И. Антропокомпоненты иронически-оценочного высказывания.
Автор анализирует причастность антропокомпонентов к выражению иронической оценки. Объектами
иронической оценки могут выступать: адресант (самооценка), адресат (прямой и косвенный),
нейтральный объект или ситуация, несущие отпечаток интеллектуально-эмоционального отношения к
ним коммуникантов. Ироническая оценка направлена на эмоциональное влияние (как положительное,
так и отрицательное) на говорящего, или на партнера по коммуникации. Ключевыми являются
следующие термины: иронически-оценочное высказывание, субъект оценки, объект оценки, адресант,
самооценка, прямой адресат, косвенный адресат, изменение эмоционального состояния.
Voloshchuk I.I. Anthropological components of ironical evaluative utterance.
The author analyzes the ability of anthropological components to express ironical evaluation. As objects of
ironical evaluation can serve: sender (self estimation), addressee (direct and indirect), neutral object or
situation, marked by intellectual-emotional speakers’ attitude. Ironical evaluation is directed at emotional
influence (both positive and negative) upon the speaker or his communicative partner. The key words are:
ironical evaluative utterance, subject of evaluation, object of evaluation, sender, self evaluation, direct
addressee, indirect addressee, change of an emotional condition.
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СЛОВОСКЛАДАННЯ ЯК ²БІГЕНЕРАТИВНИЙ² МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ
АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВОТВОРУ
Стаття присвячена проблемі системного дослідження способів словотвору з точки зору їх
моногенеративності та бігенеративності, а саме виявленню тісних зв'язків між афіксацією та
способами словотвору, що мають здатність продукувати нові словотворчі елементи. Дослідження
проведено на матеріалі продуктивного способу словотвору сучасної англійської мови - словоскладання.
Останнім часом, як зазначають учені, словоскладання перетворюється не тільки на основний спосіб
словотворення, але й на визначальне джерело нових дериваційних елементів [1: 50; 2: 10]. Набуття
cловоскладанням провідної ролі у поповненні лексичного складу англійської мови вважаємо цілком
логічним пов’язати зі значним зростанням в останні десятиліття складних понять у різних галузях
суспільного життя. Не випадково також, що цей спосіб словотвору починає посідати провідне місце в
багатьох мовах.
У цьому зв¢язку виникає потреба більш глибокого вивчення словоскладання з погляду його
функціонування в системі англійського словотвору. Встановлення місця словоскладання в системі
словотвору та дослідження основних тенденцій його функціонування дає можливість для встановлення
шляхів розвитку та принципів самоорганізації словотворчої системи.
Вивченню процесів збагачення англійської мови та словотвору значну увагу приділяли такі
вітчизняні та зарубіжні дослідники, як Р. Барнхарт, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний,
М.М. Полюжин, Н.Г. Олексенко, А.Е. Левицький, С. Морт, Дж. Ейто, Р. Фішер.
Незважаючи на велику кількість праць із неології та словотвору, досі існує потреба вивчення складових
словотворчої системи (конституентів і механізмів) та визначення особливостей їх функціонування. Потреба
розкриття низки важливих питань, до яких належить і дослідження функціонування словоскладання у системі
словотвору, визначається саме здатністю цієї системи до "самоінноваціалізації". Така здатність, у свою
чергу, і виступає однією з найважливіших функцій, що у своїй сукупності становлять головну властивість
словотворчої системи – властивість самоврегулювання, тобто самоорганізації.
Розглядаючи словоскладання як джерело формування нових словотворчих елементів, постають,
відповідно, такі головні питання, що потребують свого вирішення:
визначення статусу способу словотвору;
дослідження діючих у конкретному випадку механізмів;
визначення статусу похідних одиниць та елементів, що виконують словотворчі функції.
За розробленою нами класифікацією способів словотвору, яка базується на принципі належності
первинного матеріалу, а саме продукуючої бази до певного рівня мовної системи, словоскладання
можна вважати лексичним способом словотвору, оскільки в процесі словоскладання в ролі
продукуючої бази виступає одиниця лексичного рівня.
Крім того, всі способи словотвору можуть бути поділені, на наш погляд, і за критерієм здатності
продукувати одиниці одного (лексичного) або двох (лексичного й морфологічного) мовних рівнів на
"моногенеративні" та "бігенеративні". До "моногенеративних" способів можна віднести афіксацію та
зворотню деривацію, до "бігенеративних" – такі традиційні способи словотвору, як словоскладання,
телескопія, акронімія тощо.
Розглядаючи питання про здатність словоскладання продукувати нові словотворчі елементи,
вважаємо доцільним представити цей процес у такому вигляді:

²генератор²

²трансформатор ²

Г
словоскладання
( спосіб словотвору )
(лексичний рівень мовної системи)

Т

²споживач²

С

аналогія

афіксація
( спосіб словотвору )
( морфологічний рівень мовної системи)

Фактично, сам спосіб словотвору можна вважати здатним утворювати ("генерувати") нові
словотворчі елементи, так би мовити ²вторинно², оскільки первісно створюється тільки нова лексична
одиниця. Ці трансформації відбуваються завдяки набуття компонентом складного слова певної
продуктивності, тобто здатності вступати у словотворчі зв¢язки і створювати нові одиниці.
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Слід зазначити, що набуття елементом продуктивності значною мірою обумовлюється саме
включенням механізму дії аналогії у процес утворення лексичних одиниць із певним константним
елементом, який конкретно втілюється у процесі заміни одного з компонентів вихідної одиниці на інший.
Продуктивність, яку набувають словотворчі елементи, що утворилися завдяки словоскладанню,
фактично є результатом дії механізму аналогії, що функціонує в межах всієї системи і являє собою, на
нашу думку, головну рушійну силу розвитку системи словотвору англійської мови в цілому.
На наш погляд, слід розрізняти аналогію у вузькому та у широкому значенні. Під аналогією у вузькому
значенні можна розуміти зразок-слово, як, наприклад, слово userfriendly, або зразок-модель N + friendly,
що утворилася завдяки набуттю словотворчої активності компонентом складного слова, утвореного
шляхом словоскладання. Таким чином, зразок-слово сприяє виникненню нового зразка-моделі, тобто діє
на етапі перетворення кореневої морфеми у "омоформу перехідного характеру" (такий її варіант, що
збігається зі словом). Таким чином, саме аналогія виступає в ролі ²трансформатора² одиниць лексичного
рівня в одиниці морфологічного рівня, а морфологічний рівень мовної системи являє собою ²споживача²
цих нових словотворчих елементів.
З використанням зразка-моделі на етапі перетворення "омоформи перехідного характеру" у
"омоафікс" замінюється використанням механізма-моделі (спосіб словотвору), тобто аналогія у вузькому
розумінні замінюється використанням аналогії у своєму широкому розумінні. Терміном "омоафікс" ми
позначаємо словотворчий елемент, який за своєю словотворчою активністю належить до повнозначних
афіксів, та, функціонуючи на морфологічному рівні, водночас співіснує зі словом- омоформою на
лексичному рівні.
Отже, неодмінною умовою реалізації ланцюжка "словоскладання – афіксація" є набуття кореневою
морфемою складного слова словотворчої продуктивності. Слід брати до уваги той факт, що поняття
продуктивності, яка перебуває в залежності від активності механізму аналогії і являє собою основну
ознаку, за якою можуть бути характеризовані як механізми системи, так і конституенти, та, відповідно, за
яким і визначається саме положення цих механізмів та конституентів у системі.
Існує традиційний погляд щодо визначення елементів слів (у тому числі і складних), які перебувають
на шляху до перетворення в афіксальні. Ми помітили, що під "комбінаційними формами / елементами"
(combining forms) закордонні лінгвісти [3: 270-278; 4: 478-494; 5: 82-84] розуміють такі словотворчі
елементи перехідного типу, які, на нашу думку, на морфологічному рівні співіснують з омонімічними
одиницями на інших рівнях мовної системи, наприклад, на лексичному (intensive, free, proof, abuse); на
фонографічному ( -dot-, Х-, Т-, 8, 2); на синтаксичному (loadsa-).
Наведені вище приклади підтверджують те, що словотворчі елементи, які виникли завдяки
словоскладанню, слід іменувати "біфункціональними", оскільки вони співіснують у двох
"функціональних варіантах". На лексичному рівні вони виконують функції слова, а на морфологчному –
функції словотворчого елемента.
За "зовнішнім виглядом" (формою) такі "біфункціональні морфеми" слід вважати "омоформами". До
"омоформ" ми відносимо такі продуктивні сьогодні "біфункціональні словотворчі елементи", як -friendly,
-speak, -driven, -led, -intensive, -free, -proof, -abuse, -aid, -city, -compatible, -free, -line, -lout, -mail, -person, something, -size, -style, -super, -watch. Визначивши статус таких складових системи словотвору як
омоформи, надалі передбачає дослідження етапів, які супроводжують виникнення та розвиток цих
словотворчих формантів.
Перш за все наголосимо на тому, що встановлення "штучних меж" між "кроками еволюціонування"
кореневих морфем у словотворчі засоби - омоформи - ми вважаємо не тільки недоцільним, але й
неможливим. Різні етапи розвитку словотворчих варіантів омоформ можуть бути характеризовані різним
ступенем активності вживання саме у функції словотворчого елемента. Тому вважаємо, що слід
розрізняти їх словотворчий варіант як "омоформу перехідного характеру" та "омоафікс". Ці
трансформації можна представити у вигляді такої моделі:
коренева морфема

омоформа
перша проміжна зона

омоафікс

Перехідна омоформа

перехідна зона
зона трансформацій
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Етапи еволюціонування кореневих морфем у афіксальні входять у зону, яку можна назвати "зоною
трансформацій". Чітке розрізнення понять "зона трансформації", "проміжна зона" та "перехідна зона"
виявляється в цьому випадку необхідною умовою докладного розгляду особливостей виникнення таких
біфункціональних словотворчих елементів, як омоформи.
Між першою та другою проміжними зонами знаходиться перехідна зона. Коренева морфема,
перетворюючись на омоформу перехідного характеру (точніше її словотворчий варіант), тим самим
вступає в "проміжну зону першого ступеня". Надалі вона у вигляді перехідної омоформи проходить
через "проміжну зону другого ступеня " і перетворюється в омоафікс.
"Перехідна зона" виправдовує, на наш погляд, свою назву тим, що певний елемент уже перейшов від
старої якості (компонент композита) у нову якість (словотворчий елемент), та має можливість переходу
до складу продуктивних словотворчих елементів – афіксів, що виникли завдяки словоскладанню.
Ще раз підкреслимо той факт, що межі між усіма зонами є досить умовними. При входженні елемента
у зону першого ступеня – між кореневою морфемою та омоформою перехідного характеру – постає
проблема визначення способу словотвору тих одиниць, які виникають із елементом, що перебуває на
такому етапі. Одиниці, які виникають у "проміжній зоні", вважаємо доцільним називати
"параомоформами", що являють собою елементи, які за критерієм участі у словотворчих процесах ще не
набули такої активності, якою можуть бути характеризовані "перехідні омоформи", але вже сприяли
утворенню незначної кількості нових слів. Ми вважаємо, що доки існують випадки використання
певного компонента-композита для утворення незначної кількості мовних одиниць, ще не можна
говорити про перехід цих компонентів до арсеналу словотворчих засобів.
Отже, "зона трансформацій" існує не тільки між словотворчими одиницями, а й між способами
словотвору, а саме між словоскладанням та афіксацією. Таким чином, трансформації відбуваються як у
складі конституентів, так і в самих механізмах, під якими ми розуміємо способи словотвору, що
підтверджує системність словотвору англійської мови. Збереження певного балансу в межах
досліджуваної системи відбувається саме завдяки тому, що інноваційні процеси (трансформації) мають,
на наш погляд, такий "градієнт прискорення", який повністю збігається із "градієнтом розширення" меж
системи словотвору. Саме це і підтверджує здатність системи словотвору до збереження власного
балансу, тобто до самоорганізації.
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Гармаш Е.Л. Словосложение как ²бигенеративный² механизм в системе английского
словообразования.
Статья посвящена проблеме системного исследования способов словообразования с точки зрения их
моногенеративности и бигенеративности, а именно, выявлению тесных связей между аффиксацией и
способами словообразования, имеющих способность продуцировать новые словообразовательные элементы.
Исследование проведено на материале словосложения как продуктивного способа словообразования в
современном английском языке.
Garmash O.L. Word-composing as a ²doublegeneratical² mechanism in the system of English wordformation.
The article deals with the problem of system researching the methods of word-formation from the point of their
monogenerativeness and doublegenerativeness, namely to the revealing of close connections between affixation
and methods of word-formation, that have an ability to produce new word-forming elements. The research is
conducted on material of such productive method of word-formation of modern English as word-composing.
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПІСТЕМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена розгляду прагматичних параметрів функціонування епістемічної лексики в
дискурсі. У роботі встановлюються напрями залучення епістемічних маркерів у простих і складних
мовленнєвих актах, з’ясовуються кореляції епістемічної складової висловлень з іллокутивним і
перлокутивним чинниками, визначаються фатичні імплікації і мовленнєві смисли, що реалізуються
епістемічними лексемами. Ключові поняття: епістемічна лексика, мовленнєвий акт, фатична
імплікація, мовленнєвий смисл.
Дискурсивні практики передбачають обов’язковий облік прагматичних параметрів тексту.
Дослідники зазначають, що лінгвістична прагматика охоплює коло питань, пов’язаних із суб’єктом,
мовцем, адресатом, їхньою взаємодією в комунікації, ситуацією спілкування; ця дисципліна
зосереджується на використанні мови у дискурсі, вплетеному в спільну практичну діяльність людей, у
процеси міжособистісної взаємодії [1: 27]. У ракурсі вивчення специфіки функціонування епістемічної
лексики провідного значення набувають питання її участі в мовленнєвих актах (МА), її використання в
комунікації відповідно до інтенції, тактики і стратегії мовця, її потенціалу у здійсненні констативних,
квеситивних, директивних і комісивних мовленнєвих дій.
Комунікативно-прагматичний аспект епістемічної лексики опинявся у центрі уваги сучасних
лінгвістів та досліджувався на матеріалі англійської [2; 3], російської [4; 5], української [6] мов. Проте
стосовно німецькомовного дискурсу невирішеним залишається певне коло питань, що виступають
предметом вивчення у нашій роботі: здатність епістемічних маркерів до участі в елементарних і
складних мовленнєвих актах, кореляція епістемічної складової висловлень з іллокутивним та
перлокутивним чинниками, реалізація епістемічними лексемами фатичних імплікацій та мовленнєвих
смислів.
Як зазначають сучасні дослідники, типовою прагматичною одиницею вираження раціональнооцінювального змісту, яка належить до основних функціональних типів висловлення про події / явища
об’єктивної дійсності, є констатив. Відповідно до ступеня іллокутивної сили констативного висловлення
виокремлюються його функціональні варіанти – інформатив (подання мовцем фактуальної інформації),
декларатив (подання інформації з істиннісною оцінкою) та супозитив (подання інформації з
імовірнісною оцінкою) [3: 5].
У складі інформатива епістемічні лексеми здатні показувати вбудованість епістемічних феноменів у
описувані події (Das technische Wissen, das er dabei erworben hatte, wollte er nun für die "Operation Bjinka"
nutzen [7]), констатувати епістемічний провал (Wir behandelten sie freundlich – aber wurde sie entlohnt? Ich
weiß es nicht [8]), сприяти виконанню функцій обґрунтування, доведення, аргументування (Du musst das
Kind verstehen, Herbert. Es ist doch verständlich, dass sie enttäuscht ist, wenn ihr kleiner Bruder etwas darf,
was ihr nicht erlaubt wurde [9]).
Декларативні висловлення із залученням епістемічних лексем допомагають мовцю уточнити та
підсилити істиннісний статус пропозиції: In Wahrheit schafft es nicht einmal die mächtige IG Metall, die
1990 mit Warnstreiks erkämpfte 35-Stunden-Woche zu verteidigen [7]. Супозитиви дозволяють повідомити
про епістемічну ненадійність інформації, її суб’єктивність, сумнівність, припустовість: Die zwei Bomben
von Istanbul hatten vermutlich simultan gezündet werden sollen [7].
У структурі комісиву епістемічна лексика може фігурувати, проте її залучення в цьому виді МА
відбувається достатньо рідко: Ich wünsche mir, dass ihr euch von selbst an die Spielregeln haltet. – Werden
wir. Klar, bestimmt [9].
Квеситиви з епістемічними лексемами здатні "когнітивно озадачувати" [10: 85] слухача стосовно
висування ним припущення: SPIEGEL: Was vermuten Sie? [7]; Was meinen Sie, was hier schon passiert ist?
[9]. При цьому мовцю не важливий об’єктивний стан речей або він усвідомлює неможливість наявності у
адресата повного знання стосовно предмета мовлення, тому цікавиться суб’єктивним ставленням або
припустовим знанням реципієнта. Іноді, пропонуючи адресату зробити припущення або висловити
власну думку, мовець відразу сам дає відповідь, розуміючи недостатню обізнаність слухача та
ліквідуючи свій запит на цій підставі. У цьому разі адресант не має інформаційної лакуни, вона є в
адресата, і мовець заповнює її: Was glauben Sie denn, warum? Weil wir wussten, dass Sie das nervös macht
[7].
За допомогою епістемічного квеситиву-супозитиву мовець має змогу висунути припущення стосовно
певного стану справ та водночас здійснити запит щодо правильності своєї гіпотези у більш обізнаного
адресата: Hat die Führung Irans den Koran womöglich nicht richtig verstanden? [7]. Інтерогативи, які містять
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запит щодо ступеня впевненості адресата у надійності знання, паралельно сигналізують про сумніви
мовця та стимулюють адресата до аргументації, наведення доказів, спроб запевнення свого
комунікативного партнера: Weißt du denn überhaupt ganz sicher, dass er sich damit nicht infiziert hat, oder
wie man da sagt? [9].
Квеситиви з епістемічною лексикою дозволяють мовцю здійснювати контроль за правильним
розумінням та епістемічною успішністю своїх мовленнєвих дій: Verstehen Sie nicht? Ich komm’ an meinen
Ausweis nicht ran, weil ich an mein Auto nicht rankomme [9]. У свою чергу, адресат відповідним
констативом може повідомити про своє розуміння і можливість продовження комунікації (Ja... In
Ordnung... Ja, verstehe, in zwanzig Minuten... [9]); нерозуміння і необхідність його усунення як фактора, що
гальмує продовження комунікації (Ich habe überhaupt nichts verstanden [9]); неповне розуміння
повідомленого, яке заважає або не заважає подальшому комунікативному процесу (Ich habe zwar nicht
alles verstanden, was Sie gesagt haben, Frau Therese, aber es wird schon alles so sein, wie Sie es sehen [9]).
Епістемічними директивами мовець, як правило, закликає адресата до спільного мисленнєвого
утворення деякої гіпотетичної ситуації та до продовження розмови у ракурсі можливого світу (Nehmen
wir mal den Fall an, Sie würden gewählt – würden Sie zurückkehren nach Russland? [7]), а також може
виражати прохання вірити йому як щирому комунікативному партнерові і постачальнику надійної
інформації (Und glauben Sie mir, natürlich weiß ich, wie wichtig mein Äußeres für meine öffentliche
Wahrnehmung ist [7]).
До прямих імперативних імпульсів із лексемами розуміння мовець вдається після провалу декількох
пояснювальних дій та перед наступною спробою дохідливого викладення інформації, стимулюючи
адресата cконцентруватися на її епістемічному осягненні. Такі директиви можуть мати характер від
ввічливого прохання до нетерплячого заклику: Also versteht bitte, dass ich es hier auf keinen Fall erlauben
darf [9]; Junge, versteh doch! Wenn es bekannt geworden wäre, dass der Mann an KON 23-Vergiftung
gestorben ist – das wäre doch durch die Presse gezerrt worden [9].
Питальна або імперативна форма не виконує своїх звичайних завдань у випадку риторичних питань
та фатичних формул. У складі формально інтерогативного висловлення Wer versteht schon, wie das ist auf
der Reise, wenn er nicht im Wohnwagen geboren wurde? [11] фактично здійснюється не запит інформації
про особу, яка здатна епістемічно осягнути описувану ситуацію, а констатується в цілому неможливість
цього осягнення персонами, які не відповідають вказаному стандарту {Niemand versteht, wie das ist auf
der Reise, wenn er nicht im Wohnwagen geboren wurde}.
Фатичні імплікації дослідники трактують як такий смисл, що продукується декодуванням не
експліцитного змісту висловлення, а комунікативної інтенції мовця [12: 345]. Фактично, такі засоби
виконують не стільки інформативну функцію, скільки слугують відповідному "налагодженню"
комунікативного каналу. До найрозповсюдженіших фатичних формул із залученням епістемічної
лексики належать weißt du, weißt du was (weißte was), wissen Sie, verstehen Sie, verstehst du, verstanden.
У висловленні Weißt du, ich kann Susanne schon verstehen [9] питальна структура не несе в собі
прагматичних посилань, властивих квеситиву, а слугує привертанню уваги адресата до наступного
повідомлення, це підготовчий інтерактивний сигнал для вступу в комунікацію. Пор.: Weißt du was? {=
зараз я внесу пропозицію} Ich breche seine Antenne ab [9].
Якщо фатичні вислови з дієсловом wissen не мають емоційного навантаження, то фатичні вирази з
verstehen вирізняються сильною емотивною насиченістю. Останні сигналізують нетолерантність мовця,
його невдоволення протіканням процесу комунікації, роздратованість позицією адресата, при цьому
нерідко супроводжуючись повтором слова, яке має основне смислове навантаження у висловленні: Und
diese Verzögerung hätte uns Millionen gekostet, Ingo. Verstehst du? Millionen! [9]. Іноді нетерпимість може
досягти критичного піку – погрози або категоричного наказу: Ich will von der Pille nichts mehr hören,
verstehst du, kein Wort mehr! [13]. Однак висловлення із залученням таких засобів можуть бути й
емотивно нейтральними: Auf die Barrikaden gehen heißt – naja, das ist so eine Redewendung, verstehst du,
wenn man lauthals seine Meinung vertrifft, ohne eine andere gelten zu lassen [13].
Фатичний вираз nicht wahr? не має на меті запит щодо істинності інформації – мовець у ній, як
правило, не сумнівається. Частіше цей зворот відіграє контактовстановлювальну роль, стимулюючи
адресата до висловлення своєї думки з певного приводу, даючи альтернативу погодитися або заперечити
твердження мовця: Außerdem hat es doch gar keinen Sinn, wenn wir uns mit einem unzufriedenen, meckernden
Kind den eigenen Urlaub vermiesen, nicht wahr, Herbert? [9]. Фатична формула за типом ob du es glaubst
oder nicht, яка формально показує байдужість мовця на предмет довіри адресата до повідомлюваного,
фактично представляє собою непрямий спосіб запевнення у своїй щирості {якщо ти навіть не віриш мені,
це не впливає на істинність повідомлюваного}: Ob du’s glaubst oder nicht, es fährt wie geschmiert [9].
Поряд із первинними прагматичними значеннями МА здатні виражати і вторинні, що "суміщаються з
основними, супроводжують їх і наявні практично в кожній мовленнєвій дії, а нерідко за певних умов
можуть набувати навіть домінуючого статусу" [10: 86]. Епістемічна лексика сприяє реалізації таких
мовленнєвих смислів, як: пропонування (Mensch Hannes, ich weiß, was wir machen! Wir gründen eine Band
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[9]); побажання (Ich will wissen, wo sie ist! [13]); згоди чи незгоди (…wir haben doch gar keinen Garten
mehr. Das weißt du doch. – Ja sicher haben wir einen Garten [9]; Dabei hatte ich im Park stets das Gefühl, Sie
würden mich nicht zur Kenntnis nehmen. – Irrtum, mein Lieber [9]); обурення (Das ist ja wirklich unerhört, was
Sie sich hier erlauben! [9]); захвату (Das ist wirklich mal was Neues, das ist ’ne richtig tolle Sache! [9]);
виправдання (Ich habe nicht gewusst, dass das verboten ist [9]) та ін.
Оцінюючи сугестивну силу МА з епістемічними лексемами, слід відзначити, що вони є не тільки
мовленнєвими показниками якості знання, що його повідомляє мовець, але й дієвими засобами
запевнення і переконання адресата в істинності повідомлюваного і своїй щирості: Ich kann doch nichts
tun, Papa. Wirklich [13].
Елементарні МА із залученням епістемічних лексем можуть включатися у комбінаційні
комунікативні структури, утворюючи складні МА. Фактичний матеріал показує, що ця інклюзія
відбувається як за композитними (координативно організовані однорідні комунікативно-прагматичні
типи висловлень [10: 89]), так і за комплексними (ієрархічно організовані неоднорідні комунікативнопрагматичні типи висловлень [10: 89]) моделями.
"Констатив + констатив". У рамках цього складного МА мовець може поєднувати в інформативний
ланцюг фактуальні, декларативні й супозитивні твердження. Пор.: ...dann versuchen die das natürlich zu
verhindern. Da ruft vielleicht einer bei der Zeitung an [13] {декларатив + супозитив}; Das weiß ich doch
nicht. Vielleicht will sie etwas erreichen bei Charlys Vater [13] {констатив епістемічного провалу +
супозитив } і т.п.
"Квеситив + констатив". У межах цього комплексного МА можна виділити декілька субмоделей:
1) квеситив {запит щодо істинності інформації} – констатив-супозитив {ствердження припустовості
запитуваної інформації}: An welchem Tag starb der alte Mann? Zwischen dem 5. und 9. Januar vermutlich
[7];
2) квеситив {запит інформації} – констатив-інформатив {ствердження епістемічного провалу} або
{надання інформації зі свого епістемічного світу}: Wir behandelten sie freundlich – aber wurde sie entlohnt?
Ich weiß es nicht [8]; Was weißt du denn schon von Phon? – Phon ist der Meßwert, nach dem man die
Lautstärke von Tönen mißt, sagt unsere Lehrerin [13];
3) квеситив {запит щодо істинності інформації} – констатив-декларатив {ствердження істинності /
хибності інформації}: SPIEGEL: Ist die Bundesliga nicht gut genug? MICOUD: Doch, natürlich [7].
За такою моделлю можуть відбуватися й інші мовленнєві дії. Адресат звертається до перепитання з
метою одержання підтвердження правильності розуміння: Sie können Ihren... Verlobten, sagten Sie? – Das
haben Sie echt geschnallt [9]. Інтерогативні висловлення за участю лексем незнання, як правило,
поєднують запитальні та інформативні імпульси: Dann wissen Sie gar nicht, dass Sie einiger dieser Blätter
zufolge sogar bereits mit Anna Kurnikowa verheiratet sind? [7] {можливо, ти знаєш це; якщо не знаєш, то я
тобі повідомляю}.
"Констатив + квеситив". За цією схемою відбувається повідомлення інформації та запит партнера
про згоду або незгоду із твердженням: Das war doch Notwehr oder sowas, nicht wahr? [9]. Квеситиву
також можуть передувати конструкції з епістемічною лексикою для уточнення комунікативної цілі
перших: Am Ende des Gespräches wollte Atta noch wissen, ob Binanshibh denn an den Schmuck gedacht habe?
[7] {мета МА квеситиву – отримання повного знання}.
"Квеситив + квеситив". Такий вид передбачає запит інформації, висунення гіпотези стосовно неї та
повторний запит думки адресата щодо її шансів на істинність або запит мовцем щодо поінформованості
адресата та імплікований епістемічний провал останнього у формі зворотного запиту: Und wissen Sie,
warum nicht? – Tja, warum? [9] <я знаю, а ти знаєш? – не знаю, повідом мені!>.
"Директив + констатив". Ця модель є дуже обмеженою у вжитку і може виражати спонукання до
дії, результатом якої буде одержання знання: Paß auf dann weißt du’s [9].
"Директив + квеситив". Якщо мовець зацікавлений у з’ясуванні дій адресата за визначених умов,
він сигналізує епістемічними лексемами про створення гіпотетичної ситуації та робить запит щодо
поведінки в ній адресата: Nehmen wir mal den Fall an, Sie würden gewählt – würden Sie zurückkehren nach
Russland? [7].
Зустрічаються і більш розгорнуті конфігурації складних МА із залученням епістемічних лексем:
1) квеситив – квеситив – констатив-декларатив: Du kennst doch die Kirche in der Martinstraße? – Die
beim Sportplatz? – Richtig [9] {запит щодо знання – запит на правильність припущення – ствердження
його правильності};
2) квеситив – констатив – квеситив: Ist das richtig? {запит щодо істинності інформації} – Ja
{ствердження істинності інформації} und? {запит наступної інтенції комунікативного партнера, стимул
для продовження комунікації} [9].
Отже, на основі проведеного дослідження можна сформулювати такі висновки: 1) епістемічні
лексеми функціонують у всіх основних видах простих та у деяких конфігураціях складних мовленнєвих
актів, даючи змогу мовцеві інформувати самому і бути інформованим про ситуації різної епістемічної
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якості, висувати припущення та дізнаватися про припущення інших осіб, висловлювати свою думку та
запитувати думку адресата; 2) мовленнєві акти із залученням експліцитних епістемічних маркерів
вирізняються сугестивною силою, дозволяючи мовцю коригувати, модифікувати та трансформувати як
свій епістемічний світ, так і епістемічні світи своїх комунікативних партнерів; 3) епістемічна лексика
сприяє реалізації широкого діапазону вторинних прагматичних значень та бере участь у фатичних
формулах, які виступають у ролі "налагоджувачів" комунікативного каналу, здатні сприяти розстановці
комунікативних акцентів та сумісно забезпечувати емоційний фон комунікації.
Проведений аналіз лінгвопрагматичних властивостей епістемічної лексики намічає перспективність
подальших розвідок у напряму встановлення дискурсивного статусу маркерів знання, віри, розуміння.
Доцільним видається облік лінгвокультурних та лінгвокогнітивних параметрів функціонування
відповідних лексем з урахуванням соціолектних, ґендерних, вікових факторів, а також виявлення
специфіки аранжування епістемічного стану в дискурсах різних типів.
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Герасимова А.Л. Коммуникативно-прагматические свойства эпистемической лексики современного
немецкого языка.
Статья посвящена рассмотрению прагматических параметров функционирования эпистемической
лексики в дискурсе. В работе устанавливаются направления использования эпистемических маркеров в
простых и сложных речевых актах, выясняются корреляции эпистемической составляющей
высказываний с иллокутивным и перлокутивным факторами, определяются фатичные импликации и
речевые смыслы, реализующиеся эпистемическими лексемами. Ключевые понятия: эпистемическая
лексика, речевой акт, фатичная импликация, речевой смысл.
Нerasymova G.L. The communicative-pragmatic properties of the epistemic vocabulary of Modern German.
The article is devoted to the consideration of pragmatic parameters of epistemic vocabulary in the discourse. In
the paper we research the directions of epistemic markers’ usage in the elementary and complicated speech acts,
ascertain the correlations of epistemic components of utterances with the illocutive and perlocutive factors,
determine the phatic implications and speech senses which are realized by the epistemic lexemes. Key words:
epistemic vocabulary, speech act, phatic implication, speech sense.
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МІФОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ККС ТА МКС
Стаття присвячена аналізу специфіки міфологічного компонента ККС та МКС як одного із базових
компонентів картин світу.
У сучасній лінгвістиці значна увага приділяється вивченню міфу. Багато науковців присвятили свої
роботи цій тематиці. Серед них Гадамер Г.Г., Колесник О.С., Кошарна С.А., Лосєв О.Ф., Маковський
М.М. та інші. Хоча міф є об’єктом дослідження протягом довгого часу, інтерес до вивчення цього
феномена не згасає. Слово "міф" у пізньому гомерівському мовному вжитку означає "мовлення",
"повідомлення", "оповіщення" [1: 107]. Згодом його значення дещо змінилось, і зараз міф розглядається
як універсальна прамова, своєрідний культурний код [2: 163] і є перспективним напрямком дослідження.
Під міфом розуміється поняття, протилежне раціональному поняттю світу; він стає носієм власної
істини, недосяжної для раціонального пояснення [1: 100-101]. Міф є предметом повної довіри, оскільки
він – осмислення дифузної дійсності, не обмеженої часом та прийнятої багатьма поколіннями людей [3:
20]. Поняття "міфологічний" базується на вірі та переконаннях, приписаних культурною традицією,
релігійною, ідеологічною або іншими системами [4: 98]. І це не випадково, адже міфи – це переважно
історії про богів та їхні вчинки щодо людей, про події та персонажів, які в тій чи іншій традиції
вважаються священними, це ірраціональне, небесне, божественне, магічним чином пов’язане із земним,
людським [1: 102; 5: 78], якому тепер важко знайти логічне пояснення. Міф сприяє підтриманню віри в
розумність світу і, таким чином, є логічним вираженням прагнень людини у світ "обмежений" [6: 78].
Сюжет міфу конструюється на основі перетину семантичних рядів та семантичних пучків, котрі, в свою
чергу, є кодами міфопоетичної моделі світу [3: 25].
Як помітив О.Ф. Лосєв [7: 195-196], міф є особистісною історією в словах, тобто слово, що належить
саме цій особистості, є спеціальним для неї та невід’ємним від неї. Якщо міф має такий особистісноіндивідуальний характер, то очевидним стає факт, що, так само, як і кожен окремий міф, національна
міфологія носить специфічний характер. Хоча не виключається в ній присутність
певного
універсального, загальнолюдського компонента.
Міф виникає в той момент, коли наші уявлення про значення символів переміщаються в область, яка
не може бути описана за допомогою логіки, а визначається культурно-особистісною традицією [6: 76].
Міф був домінуючим способом мислення наших предків і як певний рівень менталітету та культури, а
міфопоетичне мислення було історично першою формою мислення, за допомогою котрого сформувалася
модель світу [3: 19]. Базовим поняттям такого мислення прийнято вважати міфологему – сукупність
кількох понять, невід’ємних одне від одного в рамках магічного мислення стародавньої людини [3: 55].
Міф представлений у системі колективної свідомості [2: 162], а чим глибше "залягає" міф у
свідомості, тим сильніше він укорінений у ній, тим яскравіше він характеризує певну культурну
традицію.
Уявлення про світ, притаманні певній лінгво-культурній спільності, існують у формі колективних
уявлень [6: 96] – тих уявлень, що передаються із покоління в покоління у вигляді міфів, архетипів,
символів, стереотипів поведінки, у тому числі й мовних. Усі зазначені поняття співвідносяться з
міфологічною картиною світу – тими базовими поняттями, уявленнями про світ, котрі є спільними для
носіїв даної мови і котрі слугують основою їх культурної ідентичності [8: 96]. Хоч зміст колективних
уявлень оновлюється відповідно змін до культурно-історичних умов, його структура залишається
відповідно постійною.
Стійкість структури дає змогу говорити про міфологічний компонент будь-якої культурної традиції
[4: 98] і ще раз підтверджує думку Г. Гадамера про те, що культура може розвиватися лише в обведеному
міфами просторі [1: 102]. Отже, міф не є якоюсь окремою частиною життя людини – ним пронизана
кожна сфера людського життя, а найбільшою мірою – культура.
Знання, що лежать в основі міфологічних уявлень, які в своїй сукупності охоплюють всесвіт у всіх
його природних, культурних та людських вимірах, називаються міфологічною картиною світу [9: 36].
Основою міфологічної картини світу є уявлення про космос та хаос, простір і час [10: 59]. Одиницею
міфологічної картини світу слід вважати міфонім, який являє собою лінгвокультурему: йому притаманна
лінгвокультурна конотація, що співвідноситься з певним історичним зрізом [2: 163]. Не випадково міфи
вивчаються заради змісту, тобто заради мудрості, закладеної в них [1: 102], а вона в кожному суспільстві
є національно специфічною, а міфологічне та релігійне підґрунтя лежить в основі повсякденної практики
та життєвої філософії .
Критика міфу християнством призвела до того, що в мисленні Нового часу власне міфологічна
картина світу виступає як протилежність науковій: оскільки наукова картина світу характеризується тим,
що завдяки знанню світ стає передбачуваним і керованим, то тепер визнання існування сил,
© Головня А.В., 2005
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непідвладних людині й некерованих нею, вважається міфологією [1: 103; 2: 163]. У той же час міф
втрачав свою буквальність та набував переносного характеру.
Наразі ставлення до міфу та його трактування суттєво змінилися. Міф має символічний характер,
адже саме він, який складається з нескінченних та безсмертних живих істот, найлегше піддається
символічній обробці, та всякий міф є символом лише тому, що він представляє загальну ідею у вигляді
живої істоти, а жива істота завжди безкінечна своїми можливостями [11: 101]. Символи – це універсальні
засоби вираження наших уявлень про світ [6: 76]. Існує безліч підтверджень того, що міфологічна
традиція має глибоко символічний характер. Значна кількість символів, властивих певному культурному
надбанню та відомих у всьому світі, своїм корінням сягають глибоко у міфологічний світ. Символи
характеризуються культурною пам’яттю, яка походить ще з тих часів, коли для людини первинною була
міфологічна концептуалізація світу [9: 134]. Відповідно, такі міфологічні символи стають ключовими
рисами кожної картини світу та характеризують її певним чином.
Символ може складатися з кількох концептів [12: 60], а говорячи про міфологію, то і міфологічних
концептів. Історія, що немов сочиться із міфу, повністю поглинається концептом, хоча правильніше буде
сказати, що концепт поглинає не саму реальність, а певні уявлення про неї. Концепт є тією причиною, що
викликає міф до життя [11: 83]. На відміну від концепту в його традиційному розумінні, міфологічний
концепт складають певні розмиті знання, тобто нечіткі уявлення про світ. Міфологічні концепти є також
досить нестабільними: протягом свого існування вони можуть створюватись, трансформуватись, а іноді
зникати, залежно від культурно-історичних умов та середовища, в якому вони існують.
Міф не можна ні вдосконалювати, ні змінювати – він або приймається, або ні. Він розрахований на те,
щоб справляти вплив, навіювати, а також бути інструментом ідеології. Такі важливі функції міфу не
могли залишити його непомітним для історії, культури, народу, етносу та всього, що з ними пов’язано.
Міф став невід’ємною частиною життя суспільства, а отже, вкоренився в картині світу певного народу. У
подальшому дослідженні ми плануємо довести, що міфологічний компонент ККС та МКС є базовим та
став основою для розвитку картин світу.
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Головня А.В. Мифологический компонент ККМ и ЯКМ.
Статья посвящена анализу специфики мифологического компонента ККМ и ЯКМ как одного из базовых
компонентов картин мира.
Golovnya A.V. Mythological component of the conceptual and linguistic pictures of the world.
The article focuses on the peculiarities of the mythological component of the conceptual and linguistic pictures
of the world as one of their basic parts.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ ЕМФАЗИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті розглядаються проблеми перекладу англійської лексичної емфази з англійської мови на
українську. Наведені приклади перекладу та їхній аналіз.
Значна частина лексичних труднощів перекладу вже проаналізована перекладознавцями, проте деякі
лексичні аспекти перекладу, зокрема передача у перекладі лексичної емфази, все ще залишаються
дослідженими недостатньо. Як відомо, причини існування лексичних труднощів перекладу різноманітні:
це, перш за все, розбіжності в картині світу англійської та української мов, особливості багатозначності
англійських та українських слів, відсутність у мові перекладу відповідників нових термінів, особливості
словотвору і термінотворення в англійській та українській мовах тощо [1: 274]. Стосовно труднощів
передачі у перекладі лексичної емфази можна сказати, що значною мірою вони зумовлені перетинанням
у значенні слова емфатичності, експресивності та емотивності.
Метою цієї статті є встановлення прийомів передачі лексичної емфази в перекладі з англійської мови
на українську. Слід зазначити, що існує багато мовознавчих праць із вивчення емоційних та
експресивних засобів мови, але не емфатичних, а перекладознавчі праці з передачі емфази взагалі майже
відсутні. Так, Н.М. Разінкіна вивчала лексичні засоби вираження емоційно-суб’єктивної оцінки в
англійській науковій літературі другої половини ХІХ ст., та лише емоційну та експресивну
характеристику слова, лише поверхнево розглядаючи емфатичність. Т.Р. Левицька та А.М. Фітерман
розглядали емоційні слова та їх переклад, Я.І. Рецкер теж займався проблеми передачі слів з емоційним
значенням [2: 10, 39; 3: 168, 84; 4: 88, 89, 91]. Ця стаття є одним із перших кроків на шляху вивчення
проблеми передачі лексичної емфатичності та розрізнення таких понять, як експресивність,
емоційність та емфатичність. Звідси випливає актуальність викладеного у статті матеріалу.
Предметом дослідження є прийоми передачі лексичної емфази у перекладі з англійської мови
українською. Об’єктом дослідження є лексичні емфатичні елементи англійської мови та їх переклади
українською. Приклади вилучалися з різних творів англійських письменників та їх перекладів
українською мовою.
Мета статті полягає у відокремленні трьох зазначених понять для того, щоб точніше окреслити коло
питань передачі лексичної емфази в перекладі. По-перше, слід зазначити, що емфазою є напруженість
мови, посилення її емоційної виразності, виділення якогось елемента за допомогою інтонації,
повторення, звертань, запитань тощо. Крім того, емфаза тісно пов’язана з експресивністю, вона виділяє
важливу в змістовому відношенні частину виразу і забезпечує експресивність мовлення [5: 75; 6: 592].
Іншими словами, будь-яка емфаза забезпечує експресивність, але не будь-яка експресія є емфатичною,
тому що експресія – це не виділення певного елемента речення, а вираження психічного стану мовця
мовними засобами.
Те саме стосується й емоційності. Іноді поняття емоційності та емфатичності ототожнюють, проте
вони не є тотожними за змістом. Поняття емоційності належить до вираження почуттів, переживань,
настроїв та суб’єктивного ставлення. Емоційне слово – це слово, основним змістом якого є вираження
почуттів [5: 75]. Отже, як видно з визначень цих понять, поняття емфатичності значно ширше за
емоційність чи експресивність.
Одним із засобів вираження лексичної емфази в англійській мові є підсилювальне дієслово do. Слід
зауважити, що воно має емфатичний характер лише у стверджувальних реченнях, а в заперечних реченнях воно
не є емфатичним, а виступає стандартним (і єдиним) засобом вираження заперечення в англійській мові,
наприклад:
"I don’t know what would had happened, Walter", said my mother, "if you had delayed much longer…". – Я вже й
не знаю, що було б, Вольтере, коли б ти спізнився на часину, - сказала мати.
"I didn’t see any of the war", Dick said. "You must have gathered that from my letters, Franz". – Я війни не бачив,
Франце. Хіба це не ясно було з моїх листів?
Як можна бачити, у вищенаведених прикладах do не несе жодного емфатичного навантаження, а є
звичайним засобом вираження заперечення.
Тепер розглянемо переклади англійських речень, де do є засобом вираження емфази:
Nurse! Do let’s pretend that I’m a hungry hyaena, and you are a bone! – Нумо гратися, нянечко, в гієну і кістку.
Я – голодна гієна, ти – кістка!
Now do try, there’s a dear! – От спробуй, золотко!
I do so wish I could see that bit! – Ох і кортить же кинути на нього оком!
Як бачимо, в усіх прикладах do має емфатичне навантаження, підсилювальний ефект. Передаючи
таку емфазу, перекладач вдається до лексичних замін, щоб зберегти напруженість, динамічність мови
оригіналу в перекладі. Слід зауважити, що всі речення в перекладі окличні, що також передає
емфатичний характер дієслова do.
© Денисенко Н. В., 2005
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Англійський займенник oneself "сам" у деяких граматиках відносять до емфатичних займенників
(emphatic pronoun) [7: 57]. Вживання такого займенника передбачає, що те, що учасник ситуації робить
сам, як правило, роблять інші, або він робить це за чиєїсь допомоги:
Miss Adele Gerry opened the door herself. – Міс Адель Гері сама відчинила двері.
The theatre manager himself … came to shake hands with them. – Управляючий театру сам вийшов для
того, щоб потиснути їм руки.
Крім того, в значення цього слова входить уявлення про те, що в ситуації виділяється головна дійова
особа:
He himself first planted the idea, by explaining exactly the sort of thing that he would never, under any
circumstances, be prepared to do. – Він сам, перший, зростив ідею точного пояснення класифікації речей,
чого сам він ніколи, ні за що в світі не був би готовий зробити.
Moreover, Soames himself disliked the thought of that. – Крім того, сам Сомс не любив думати про це.
She was never idle, it seemed to him, and he envied her now that himself was idle nearly all his time. –
Йому здавалося, що вона ніколи не була ледачою, і зараз він заздрив їй, бо сам він був ледарем усе його
життя.
Слід мати на увазі, що займенник oneself має й не емфатичне значення. Так, у реченні "So she began
nibbling at the right – hand bit again, and did not venture to go near the house till she had brought herself down
to nine inches high. – Тож вона почала потрошку надкушувати гриба з правої руки і не виходила з лісу
доти, доки не поменшала до дев’яти дюймів" займенник "сама" не є емфатичним, тобто, і все речення
не несе ніякого навантаження чи напруження, і не є емфатичним за змістом.
Емфатичними в англійській мові є й деякі прислівники. Тут маємо на увазі перш за все так звані
підсилювальні прислівники. Це ever, even, really, absolutely, perfectly та інші. Розглянемо та
проаналізуємо приклади перекладів речень, які містять найбільш уживані інтенсифікатори:
Well, you’re absolutely right, officer – Так, офіцере, ви цілком праві.
It’s absolutely disgusting. – Це дуже огидно.
Terribly nice of you. – Дуже мило з вашого боку.
The second act is terribly drawn оut. – Друга дія (п’єси) страшно затягнута.
Thank’s awfully. – Дуже дякую!
Awfully decent of you. – Дуже мило з вашого боку.
I am perfectly satisfied. – Я цілком задоволений.
You are perfectly safe in beliving what he tells you. – Ви цілком можете довіряти тому, що він вам говорить.
A really hot day. – Дуже спекотний день.
The statement is positively true. – Заява абсолютно правильна.
Як бачимо, в усіх прикладах прислівники дійсно підсилюють зміст речення, тобто, вони мають
емфатичний характер. Завдання перекладача – віднайти такі варіанти перекладу прислівників, які
якнайбільш повно передавали б емфатичність у реченні. В українській мові це такі слова, як дуже,
цілком, абсолютно, повністю та інші, що допомагають підсилити виразність елемента речення, не
змінюючи його змісту.
У цій статті було розглянуто лише деякі поширені приклади передачі лексичної емфази і показано,
що лексична емфатичність може передаватися у перекладі з англійської мови українською мовою так
само лексичними засобами. Перспективним у дослідженні передачі лексичної емфази у перекладі
видається виявлення нелексичних засобів її передачі.
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В статье рассмотрена проблема перевода лексических конструкций, содержащих эмфазу.
Рассмотрены примеры перевода и их анализ.
Denysenko N.V. The problem of conveying lexical emphasis in English – Ukrainian translation.
The problem of conveying lexical emphasis in English – Ukrainian translation is examined. The article first
attempts the problem of emphasis in translation, and analyzes the models of translation.
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ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ АФОРИЗМІВ
У статті робиться спроба узагальнити існуючі класифікації афоризмів, їх статус та функціонування.
Увага фокусується на поверхневих та глибинних структурах зазначених текстів малого жанру.
Афоризм як мовностилістичне явище вивчається вченими із давніх часів. М е т о ю дослідження є
осмислення глобальної структури афоризмів, їх статусу та функціонування. У підручниках зі стилістики
афоризм часто експлікується як фразеологізм, у словниках – як "дотепний вираз" або жанр афористичної
прози. В.М. Лесин та О.С. Пулинець визначають афоризм як коротке, лаконічне судження, що містить у
стислій, зручній для запам’ятовування формі глибоку думку. Афористична проза, на їхню думку, є
самостійним жанром: мудрі, дотепні й лаконічно висловлені думки вкладені у вишукану і яскраву форму
[1: 39].
Німецький стиліст Р.М. Майер вважає, що афоризм став самостійним жанром у світовій літературі
завдяки французам Ларошфуко та Паскалю. Учений дає таке визначення афоризму: "Текст, що є
стимулом до роздумів або квінтесенцією певних роздумів" [2: 51]. Афоризми він поділяє на 1) ті, що
спонукають, стимулюють референт думки, та 2) ті, що завершують, підсумовують його. Перші, зазначає
Р.М. Майер, є більш поширені і точніше передають суть афоризму [2: 51].
Т.І. Манякіна тлумачить афоризм як "короткий словесно-художній твір, що виражає окрему думку,
яка представлена як загальнозначуща і оригінальна за формою і змістом" [3: 4], тобто виокремлює його
від інших малих текстів з огляду на наявність у ньому авторської індивідуальності.
Афоризм як структурований жанр позначений рухомими межами. Різновекторність афоризмів,
змінюваність їх форм дозволяє препарувати авторське, аксіологічне бачення, використовувати при цьому
релевантні мовностилістичні моделі, а саме: паралелізм, хіазм, перерахування, антитезу, паралельні
конструкції, силогізми, гру слів [2: 51].
Інформативна щільність та експресивність афоризму каузують конвергенцію стилістичних засобів.
Дослідники відзначають клішованість окремих його моделей, що залежить від типів судження,
омовлених у поверхневій структурі [2: 56]. Прагматико-комунікативна функція афоризму полягає в
тому, щоб сприяти спілкуванню, порозумінню та реалізації естетичного ефекту.
Дослідники афоризмів намагалися класифікувати афоризми з огляду на дієвість структурного,
семантичного, дидактичного та функціонального критеріїв.
Т.О. Буйницька надає перевагу логічно-семантичній класифікації афоризмів як "висловлюванням
певного логічного судження". Досліджуючи тексти Е. Канетті, вона поділяє афоризми на 1)
характеризуючі, що виявляють найсуттєвішу ознаку поняття або одну з найважливіших його
властивостей, та 2) екзистенціальні, котрі констатують наявність або відсутність предметів, явищ,
можливостей [2: 56].
Оскільки афоризми наближаються за своєю автосемантією до універсальних висловлювань, епіграм,
лимериків, загадок, прислів’їв, їх можна класифікувати за наступними характеристиками: 1) вічна істина:
People ask for criticism, but what they only want is praise (S. Mаugham); 2) присутність кванторів
узагальненості: прислівників, прийменників, негацій: No wise man ever wished to be younger (J. Swift); 3)
присутність контрасту: The world gets better every day – then worse in the evening (Kin Hubbard); 4)
присутність спеціального початку: Where there’s marriage without love, there will be love without marriage
(Franklin); 5) використання риторичних питань: What is it: the man only a blunder of God, or God only a
blunder of man? (Nietzsche) [4: 275]. Головна характеристика універсальних висловлювань – генералізація
їх значення і, як результат, поява модального смислу. Генералізація значення цих висловлювань
приводить до того, що типовою ситуацією їх застосування є повчання. Мовним суб’єктом тут виступає
людина, яка демонструє свій досвід, причетність до моральних норм соціума. Афоризми, як і прислів’я
та сентенції, "інкрустуються" в тексті й характеризуються інтертекстуальністю [4: 276].
Деякі дослідники поділяють афоризми на несерйозні (авторські гумористичні висловлювання) та
серйозні. Першим притаманний парадоксальний, гумористичний, непрактичний характер. Їх функція
полягає в тому, щоб звернути увагу адресата, здивувати його та створити гумористичний ефект. Серйозні
афоризми позначені відточеністю, вишуканою формою, мають практичний характер та націлені на
дієвість гуманних життєвих принципів [5: 151].
Заслуговують на окрему увагу виокремлення [6] типу авторських та анонімних висловлювань (Judge
a man rather by his questions than by his answers (Voltair); Diplomacy is to do the nastiest things in the nicest
way). Правомірною є репрезентація за їх витоками – прислів'їв, дефініцій, біблеїзмів, перифраз, слоганів
Пор. Take care of the sense and the sounds will take care of themselves (Carroll); Bank is a place where they
give an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain (Frost); Spieglein, Spieglein an der
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Wand, Wer ist der geizigste Chef im Land?; Die Frau lebt nicht vom Brot allein; Freicheit, Gleichheit,
Sicherheit; Veni, Vidi, Vivaldi та ін.
Референтами афоризмів виступають люди, зокрема, їх гендерні відносини. Пор. A man considered to be
ideal is a real punishment (Sophie Loren); Don’t tell the woman she is pretty, tell her there’s no other woman
like her, and all roads will open to you (B. Shaw).
Поліфункціональність афоризмів зумовлена авторськими інтенціями, тема-рематичними векторами
цих текстів та їх стилістичними особливостями.
Поверхнєва та глибинна структури афоризмів свідчать про їх автономність як жанру художньої
прози, в якому омовлюється думка непересічної особистості стосовно вагомих подій / явищ соціума.
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РОЗВИТОК СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ІМЕННИКА ''CONFLICT'' В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
(ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ)
Предметом статті є походження іменника ''conflict'' та розвиток його семантичної структури в
англійській мові. Наводяться докази важливості діахронічного підходу як складової вивчення структури
значення слова. Розглядаються етимологія, процес появи у структурі значення нових ЛСВ. Ключові
поняття: значення, семантична структура, етимологія, діахронія, першообраз, ЛСВ.
Вивчення значення лексичних одиниць у сучасній лінгвістичній парадигмі належить до широкого
кола актуальних проблем аналізу представлення структур знань через їх об'єктивацію вербальними
засобами.
Об'єктом дослідження є мовні лексичні засоби позначення конфлікту в спілкуванні англомовних
комунікантів.
Предметом аналізу наразі є походження іменника ''conflict'' та розвиток його семантичної структури.
Одне й те ж явище в мові можна розглянути з двох точок зору – статично та процесуально [1]. У
першому випадку аналізоване явище розглядається як безпосередня даність, в іншому – як даність,
виведена з певних одиниць, прийнятих за вихідні, а також як наслідок окреслених запроваджених
операцій. Усвідомлення факту мінливості мови у часі призвело до протиставлення синхронії і діахронії
(Сосюр). Вивчити мовне явище з позицій діахронічного підходу – означає проаналізувати його
лінгвістичні властивості й функціонування у певному ряді історичних зрізів, починаючи з етимології
слова та перших зафіксованих у тексті його вживань. Важливість такого підходу зумовлена, в першу
чергу, тим, що найважчими для дослідження є саме факти мови, а не мовлення. Факти мовлення, по суті,
є видимими та відчутними результатами розумової діяльності людини, проте факти мови являють собою
''психічний процес, який стався в нас у невизначеному минулому'' [2: 20]. Отже, саме діахронічний підхід
може допомогти розумінню того, як склалося те чи інше явище в мовній свідомості носіїв мови. О.
Кубрякова зазначає, що хоча в сучасному мовознавстві синхронічний розгляд мовних явищ завжди
передує діахронічному у зв'язку з тим, що ''останній завжди пов'язаний із зіставленням щонайменше двох
послідовних стадій (синхронних зрізів)'', ці напрями мають взаємодоповнюватися й взаємозбагачуватися.
[3: 136]. Г. Гійом, говорячи про важливість діахронічного підходу до вивчення фактів мови, стверджує:
''Мовні сутності не мають ані постійної природи, ані постійної форми: вони зазнають змін у часі. Для
кращого їх вивчення ... необхідно спостерігати мовну сутність, схоплену в якийсь момент її існування,
незалежно від того, якою вона могла бути раніше або якою стане потім'' [2: 21].
Вивчення стабільності / мінливості змісту лексичної одиниці як мовного знака в діахронії являє
собою допоміжний засіб у процедурі визначення значення слова в сучасній мові. О. Потебня,
розвиваючи ідеї В. Гумбольдта про мову як таку сутність, що постійно змінюється і являє собою
діяльність, грунтує свої уявлення на тому, що мовна одиниця як складова частина мови в цілому є
знаком, позначенням явища та актом пізнання людиною навколишнього світу. Для підтвердження цих
уявлень автор простежує, як, власне, відбувається це пізнання і як будуються та утворюються поняття:
''Неважко вивести з розбору слів будь-якої мови, що слово виражає не всю думку, яку сприймають, як
його зміст, а лише одну її ознаку. Образ стола може мати багато ознак, але слово ''стіл'' може позначати
лише ''простелене'' (корінь ''стл'' – той самий, що і в дієслова ''стелити''), тому воно може позначати
всілякі столи...'' [4: 97]. Таким чином, на думку О. Потебні, вивчення етимології слова є першочерговим
завданням семантичного аналізу лексичної одиниці. Головні аспекти теорії, що пов'язані з розумовою
діяльністю людини, він формулює таким чином: ''У слові є ... два змісти: один, який ми можемо назвати
найближчим етимологічним значенням слова – таким, що містить у собі лише одну ознаку, та інший –
суб'єктивний зміст, який може містити безліч ознак'' [4: 98]. Як внутрішня форма слова, етимологічне
значення слова допомагає зрозуміти процес розумової діяльності людини.
Г. Гійом розглядає етимологію як ''історичний генезис'', де слова народжуються одне від одного, і
вказує на важливість вивчення процесу, в якому відбуваються 'прирощення швидкоплинних ментальних
відчуттів', що формують ментальну спадкоємність смислів слова [2: 72]. Таке розуміння є розвитком
думки О. Потебні про зв'язок слова з процесом пізнання людини, який той висловлював ще у 80-ті роки
дев'ятнадцятого сторіччя: ''Пізнання є приведення до зв'язку того, що познається зараз (Б) із тим, що
пізнано раніше (А), порівняння Б з А за допомогою ознаки, спільної як одного, так і для іншого... Життя
слова полягає в його вживанні, тобто в застосуванні до нових випадків'' [5: 146]. Отже, уявлення, що
лежить в основі найближчого етимологічного значення слова, поступово втрачається, а зміст, або
означуване, продовжує розвиватися.
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Виходячи із наведених думок провідних науковців, метою дослідження обрано вивчення походження
та еволюції семантичної структури іменника ''conflict'' в англійській мові.
Словники, що містять етимологічну інформацію, повідомляють, що слово ''conflict'' є запозиченням.
Як пояснює Е. Сепір, ''з розширенням досвіду носіїв мови буває інколи зручно чи навіть – з практичних
міркувань – необхідно запозичувати слова з іноземних джерел. Вони можуть розширювати значення слів,
які вже мають, створювати нові слова за допомогою власних мовних засобів за аналогією до вже наявних
виразів і застосовувати їх до нових понять, що з'являються в ужитку'' [6: 252]. Слово ''conflict'' прийшло в
англійську мову в 15-му столітті, очевидно, за посередство французької (джерело запозичення – фр.
''conflit'', у фр. 15-16 ст. його часто писали, як ''conflict'' [7]). Першоджерелом запозичення є латинське
''cōnflīctus'' – ''зіткнення''. Це слово в латинській мові було похідним. Його утворено таким чином: від
дієслова ''flīgere'' – ''бити, ударити'' і префікса ''com-/con-'' зі значенням ''з, разом'' шляхом афіксації було
створено дієслово ''cōnflīgere'' – ''зіштовхуватися''. Субстантивація пасивного дієприкметника від цього
дієслова призвела до створення в латинській мові іменника ''cōnflīctus'', денотативным значенням якого є
''зіткнення, взаємний удар двох об'єктів'' [8]. Ці дані дають можливість припустити, що похідність
іменника ''conflict'' від дієслова зумовлює збереження номінальної дієсловної семи ''дія/стан'' а префікс
''com-/con-'' вказує на наявність щонайменше двох суб'єктів/об'єктів такої дії чи стану. Сукупність цих
семантичних ознак становить, за термінологією О. Потебні, найближче етимологічне значення слова
''conflict''. Також вважаємо вдалим термін ''першообраз'' [9: 205]. Однак у процесі запозичення, особливо
якщо воно відбувається як у випадку слова ''conflict'', через третю мову, слово набуває ''суб'єктивного
змісту''. У цьому полягає розширення значення запозичуваного слова. Суб'єктивний зміст лексичної
одиниці формує весь корпус її значень і відтінків значень – лексико-семантичних варіантів (ЛСВ).
Словники, організовані й побудовані за історичним принципом – у порядку фіксування відокремлених
значень - реєструють усі ЛСВ лексичної одиниці, що було добуто ''відповідно до філологічного
принципу з певного інвентаря висловлювань'' [10: 274] та аналізують їх з моменту першої фіксації слова
в письмовому тексті. Таким словником є ''The Compact Edition of the Oxford English Dictionary in 2
Volumes'' (CEOED) [7], інформацію з якого було використано для дослідження іменника ''conflict'' у його
історичному розвитку. Додатково було використано словники ''Webster’s 1828'' і ''Webster’s 1913'', а
також приклади з творів В. Шекспіра та інших авторів.
Перше використання слова 'conflict' зареєстровано в 1430-1440 роках, при цьому словник реєструє
одночасне вживання в мовленні, тобто існування в мові, двох ЛСВ:
I) an encounter with arms, a fight, battle.
Цей ЛСВ в СЕОЕD ілюстровано текстовими фрагментами ''Promptorium Parvulorum sive Clericorum,
Lexicon Anglo-Latinum princepts'' (1440): ''Conflycte of werre, conflictus'', а також з перекладу на
англійську мову ''Higden’s Polychronicon'' (приблизно 1432-1450 роки) – ''Fizhtenge with shorte speres in
conflictes''.
Таким чином, 'conflict' розуміють як взаємодію двох сил, дію, спрямовану на завдавання шкоди або
усунення протилежної сторони фізичними засобами, що досить точно передає найближче етимологічне
значення ''ударяти кого-небудь/що-небудь, битися з... '', а також додає до нього додатковий компонент
''інструмент: фізична сила, зброя'' [CEOED].
II) a mental or spiritual struggle within a person
Названий ЛСВ ілюстровано цитатою з ''à Kempis Consolation'' (1430): ''For, temtacyon or tribulacion
goinge awey, anoþer comeþ, yea, som tyme þe first conflicte yit duryng'', а також з ''The Gesta Romanorum''
(1440): ''A man… may abide the conflicte of all vices, but [lechery] he moste flee'' [CEOED].
У цьому ЛСВ, при збереженні внутрішньої структури першообразу слова ''conflict'' як взаємодії двох
сил, ця взаємодія втілюється у певний психологічний стан, у значенні також з'являються такі нові
додадкові компоненти, як локативність: усередені індивіда; характеристики сил, що протидіють: думки
(mental), почуття (spiritual).
При цьому обидва ЛСВ залишаються практично незмінними протягом сторіч, наприклад:
ЛСВ I:
1590 – ''The lucklesse conflict with the Gyaunt stout'' (Edmund Spenser, The Fairie Queene);
1611 – ''Fourty thousand were slaine in the conflict'' (The Bible);
1848 – ''The bloody conflicts of the Druses and the Maronites'' (Blanc’s History of ten years 1830-1840
translated by W.K.Kelly).
ЛСВ II:
1557 – ''After longe conflyct had within himselfe'' (Thomas Paynell, Barclay’s Historys of Iugurth by Salust);
1697 – ''I must confess that I was in great conflicts of Mind at this time'' (William Dampier, A New Voyage
round the World);
1784 – ''Pale with conflict of contending hopes and fears'' (William Cowper, The Task);
1833 – ''Amidst the conflict of feelings under which he now listened'' (Harriet Martineau, The Loom and the
Lugger).
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Також реєструється і той факт, що метафоризація іменника ''conflict'' на початку 16 століття призвела
до появи нових ЛСВ, які ще більше ''затемнюють'' [5: 148] найближче етимологічне значення. Наведемо
приклади, які супроводжуються лексикографічною позначкою ''fig'':
1531 – ''Also where there is any lacke of ordre nedes must be perpetiall conflicte'' (Sir Thomas Elyot, The
boke named The Gouernour);
1592 – ''To note the fighting conflict of her hue,
how red and white each other did destroy''. (W.Shakespeare, Venus and Adonis)
1684-5 – ''I found it to be evidently Alcalisate; insomuch that it would make a conflict with Acids'' (Robert
Boyle, Short Memoirs for the natural experimental History of mineral waters);
1883 – ''The recurring conflicts between Church and State'' (James A.Freude, Short Studies on Great
Subjects) [CEOED].
Ці приклади, очевидно, вказують на те, що поступова метафоризація ЛСВ ІІ із семантичним
компонентом ''стан'' призвела до появи ЛСВ ІІІ, де протидіючі сили не мають вже локативної ознаки (red
vs white; Church vs State, etc.), а демонструють появу у значенні нової ознаки – ''наявність суперечності
між двома суб'єктами/об'єктами'', ''conflict'' у цьому значенні – стан ворожнечі, несумісності. Надалі ций
ЛСВ зазнає подальшого розвитку – ознака наявності суперечності уточнюється і може бути описана як
наявність взаємовиключаючого протиріччя: 1883 – ''Authorities whose injunctions come into conflict with
each other'' (T.H.Green, Prolegomena to Ethics).
Однак, незважаючи на розвиток семантичної структури іменника ''conflict'', він зберігає у структурі
свого значення ЛСВ, що повністю відображує найближче етимологічне значення. Цей факт
зареєстрований як в CEOED – ''dashing together, collision or violent mutual impact of physical bodies'', так і в
багатьох інших словниках. Таким чином, можна говорити про наявність у семантичній структурі ЛСВ
ІV. Можно спостерігати зміну статусу значення ''першообразу'' лексичної одиниці: ''Webster's Revised
Unabridged Dictionary. Reprint of Webster’s 1913'', [11] слідом за словником ''Webster’s 1828'' [12]
первинно визначає ''conflict'' як ''a striking or dashing against each other, as of two moving bodies in
opposition'', а в сучасніших словниках цей ЛСВ займає вже третю або четверту позицію. Приклади, що
наведені в СЕОЕD, свідчать про те, що в 15-16 століттях ций ЛСВ належав до загальновживаних,
наприклад: 1555 – ''As soone as they were nowe entered into the maine sea, such sourges and conflictes of
water arouse ageynste them'' (Richard Eden, The Decades of the News Worlde or West India), однак пізніше
став надбанням мови науки: 1832 – ''He conceived that a continued series of electric shocks took place… a
condition which he expressed by the term Electric Conflict'' (Natural Philosophy. Library of useful knowledge);
1853 – ''The less perilous [must be] the conflict of the ice-masses in their rotation'' (Elisha Kane, The US
Grinnell (first) expedition in search of Sir John Franklin).
Розширення семантичної структури шляхом додавання до ЛСВ І (an encounter with arms, a fight, battle)
компонента ''темпоральність: значна тривалість у часі'' – ''а prolonged struggle'', що призводить до появи
ЛСВ V, зареєстровано в першій половині 19 століття: 1835-41 – ''If his arms terminated the conflict
[between Thebes and Phocis]'' (Br. Connop Thirlwall, A History of Greece), а також 1884 – ''They forced on the
Boers, under menace of all but exterminating conflict, offensive and superfluous conditions'' (The Standard, 28
February). Однак аналіз низки текстових фрагментів із творів В. Шекспіра доводить, що використання
іменника ''conflict'' у цьому значенні, тобто досить близькому до значення слова ''war'', можна віднести
до кінця 16 – початку 17 сторіч:
Norway himself, with terrible numbers,
Assisted by that most disloyal traitor,
TheThane of Cawdor, began a dismal conflict… [13: 7]
…these conflicts
What may befall him, to his harm and ours:
Therefore, Lord Oxford, to prevent the worst,
Forthwith we'll send him hence to Brittany,
Till storms be past of civil enmity. [14].
Загалом CEOED реєструє 5 ЛСВ іменника ''conflict'': до первісних ЛСВ І – бійка (взаємодія двох або
більше суб'єктів із використанням фізичної сили та/або зброї як інструмента) та ЛСВ ІІ – психологічний
конфлікт (стан індивіда, думки або почуття якого перебувають у протиріччі) і з часом додаються ЛСВ ІІІ
– стан протиріччя між двома суб'єктами/об'єктами, що не супроводжується використанням фізичної
сили; ЛСВ ІV – удар (фізична взаємодія двох об'єктів, пізніше – термін), ЛСВ V – війна (тривалий у часі
конфлікт).
Ций аналіз на матеріалі словників нами було доповнено вивченням текстових фрагментів, на підставі
чого було виділено ЛСВ VІ – дія із додатковим компонентом ''інструмент: вербальна комунікація''.
1598 – LEONATO You must not, sir, mistake my niece. There is a kind of merry war betwixt Signior
Benedick and her: they never meet but there's a skirmish of wit between them.
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BEATRICE Alas! he gets nothing by that. In our last conflict four of his five wits went halting off, and
now is the whole man governed with one… [15]
1879 – ''It was my one serious conflict with Modestine. …she turned in my face; she backed, she reared; she,
whom I had hitherto imagined to be dumb, actually brayed with a loud hoarse flourish…'' [16].
Ми бачимо необхідність у виділенні цього ЛСВ у зв'язку з тим, що смисл іменника ''conflict'' у
наведених нижче текстових фрагментах не може бути співведнесений з жодним ЛСВ, як їх наведено в
CEOED.
Проведене дослідження дає змогу дійти висновку, що складність семантичної структури іменника
''conflict'' значною мірою обумовлено його похідним характером у першоджерелі запозичення; у ході
розвитку семантичної структури первісні значення зберігаються та модифікуються за рахунок
виникнення нових компонентів.
Перспективою дослідження є інвентарізація та систематизація ЛСВ на матеріалі сучасних словників
та вибудування на підставі цього схеми представлення знань про поняття конфлікту англомовних
комунікантів.
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Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.
Жарковская И.В. Развитие семантической структуры существительного ''conflict'' в
английском языке.
В статье освещается вопрос этимологии и развития структуры значения английского
существительного ''conflict'' с позиций диахронического подхода. Проводится исследование основы
семантики слова ''conflict'' – его ближайшего этимологического значения и процесса появления в
семантической структуре существительного ''conflict'' новых компонентов.
Zharkovska I.V. The semantic structure development of noun ''conflict'' in the English
language (diachronic aspect).
The article covers etymology of the English noun ''conflict'' as well as provides a diachronic look at the
development of its semantic structure. Research into the base of the word-meaning which is referred to as ''the
closest etymological meaning'' and into the appearance of new components within the semantic structure is
conducted.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ
АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА
Стаття присвячена дослідженню міжрівневих відносин у мові. За допомогою спеціальних
статистичних методів було встановлено залежність між семантикою дієслова та його частотою
вживання у певній моделі граматичної сполучуваності. Ключові слова: семантика дієслова, лексикосемантична група дієслів, ядерна модель граматичної сполучуваності, взаємозв’язок.
Характерною рисою сучасної лінгвістичної парадигми є комплексний та інтердисциплінарний
характер дослідження мови як складного утворення, в якому тісно взаємодіють мовні одиниці різних
рівнів. У наукових дослідженнях останніх років закріпилася думка, згідно з якою між одиницями різних
рівнів мови існує взаємозв’язок та взаємозалежність, тобто реалізація в мові одиниць одного рівня
перебуває в залежності від реалізації одиниць іншого рівня. Проблема взаємодії одиниць різних рівнів
знайшла своє відображення у багатьох дослідженнях, у яких встановлено факт існування зв’язку
фонетики і семантики; лексики і фразеології [1: 67-70; 2: 85-90]; лексики і граматики [3: 10-15; 4: 148152; 5: 33-34; 6: 253]; лексики та синтаксису [7; 8; 9: 65-68; 10: 29-43]. Попри значну кількість досліджень
ця проблема залишається актуальною, що пояснюється її складністю та багатоаспектністю, а також,
пов’язаною з цим відсутністю на сьогоднішній день достатньо повного та систематизованого опису
питань взаємодії категорій різних мовних рівнів у мовленні.
У цій статті ми ставимо перед собою м е т у встановити залежність між семантикою англійського
дієслова та його частотою вживання у певній моделі граматичної сполучуваності у художніх творах
жанру популярного політичного роману на матеріалі творів Т. Кленсі "Debt of Honor" (T1) [11: 990] та
Ф. Форсайта "Icon" (T2) [12: 567].
О б ’ є к т о м дослідження є дієслова лексико-семантичних груп (ЛСГ) "Комунікація", "Розумова
діяльність", "Поповнення недостатності "зсередини" та володіння суб’єктом", "Нейтральний вплив на
неживий об’єкт", "Перетворюючий та ушкоджуючий вплив на неживий об’єкт", "Поповнення
недостатності "ззовні" та "Перешкода". Відправною точкою у встановлені набору ядерних моделей
граматичної сполучуваності дієслів досліджуваних ЛСГ є перелік ядерних моделей англійського
дієслова, представлений у колективній праці "A Deskbook of Most Frequent English Collocations" [13: 11].
Усі моделі записані в термінах граматичних класів, де N – іменний компонент (іменник, займенник,
числівник), A – прикметник, D – прислівник, V- – інфінітив, Ven – дієприкметник минулого часу, Ving –
інгові форми, cnj – сполучник, prp – прийменник, S – підрядне речення.
Проведення статистичних розрахунків щодо кожної дієслівної ЛСГ для встановлення
існування/неіснування залежності між семантикою дієслівної ЛСГ та її частотою вживання у певній
моделі граматичної сполучуваності за допомогою критерію "хі-квадрат" (c2) на основі альтернативних
таблиць дало можливість встановити позитивні статистично значущі зв’язки між окремими дієслівними
ЛСГ та певними моделями граматичної сполучуваності дієслова. Оскільки критерій "хі-квадрат"
дозволяє лише встановити наявність або відсутність зв’язку між ознаками, тому для встановлення
ступеня зв’язку між ними нами також обраховувався коефіцієнт взаємної спряженості (Ф). Величина
останнього може набувати значень від -1 до +1, тобто коефіцієнт показує не тільки ступінь взаємозв’язку
ознак, але й "напрямок" їх спряженості [14: 82-83].
Після комплексу обчислень було встановлено, що найбільшу кількість статистично значимих зв’язків
(4) між семантикою дієслівної ЛСГ та її частотою вживання у певній моделі граматичної сполучуваності
дієслова виявлено у ЛСГ дієслів "Нейтрального впливу на неживий об’єкт" (VprpN (c2=43,53, Ф=0,07),
VNprpN (c2=35,76, Ф=0,06), VND (c2=29,92, Ф=0,06), VD (c2=6,04, Ф=0,03) та ЛСГ дієслів "Поповнення
недостатності "ззовні" (VNN (c2=280,87,Ф=0,17), VNprpN (c2=67,98,Ф=0,09), VND (c2=20,78,Ф=0,05),
VprpN (c2=8,91,Ф=0,03).
По три статистично значимих зв’язки виявлено у лексико-семантичних групах дієслів "Комунікації"
(VS (c2=586,88, Ф=0,25), VNS (c2=269,88, Ф=0,17), VVing (c2=62,87, Ф=0,08) і "Розумової діяльності"
(VS (c2=671,72, Ф=0,27), VD (c2=64,88, Ф=0,08), VV- (c2=55,19, Ф=0,08).
По два статистично значущих зв’язки зареєстровано у ЛСГ дієслів "Поповнення недостатності
"зсередини", володіння суб’єктом" (VN (c2=697,83, Ф=0,27). VND (c2=7,2, Ф=0,027) та "Перетворюючого
та ушкоджуючого впливу на неживий об’єкт" (VN (c2=172,06, Ф=0,14), VNprpN (c2=16,38, Ф=0,04).
У ЛСГ дієслів "Нейтральної дії на живий об’єкт" виявлено один такий зв’язок (VN (c2=11,96,Ф=0,04),
а у ЛСГ дієслів "Перешкоди" таких зв’язків не виявлено взагалі.
© Жуковська В.В., 2005
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Результати дослідження характеру зв’язків семантики дієслів досліджуваних лексико-семантичних
груп із зазначеними моделями граматичної сполучуваності дієслова дозволили зробити висновок, що на
цей зв’язок мають вплив такі фактори:
1) типовість моделі для дієслів всієї ЛСГ, тобто певна модель є характерною для переважної
більшості дієслів спільної семантики (наприклад, моделі VS та VNS для дієслів ЛСГ "Комунікація");
2) конкретна сполучуваність декількох дієслів (наприклад, сполучуваність високочастотних дієслів
ask , observe, reply, say ЛСГ "Комунікація" з інговими формами (Ving) у творі Т. Кленсі "Debt of Honor";
сполучуванність дієслів have, get та take ЛСГ "Поповнення недостатності "зсередини", володіння
суб’єктом" із іменним компонентом (N));
3) індивідуальна сполучуваність дієслова (наприклад, сполучуваність дієслова give ЛСГ
"Поповнення недостатності "ззовні" із двома іменними компонентами (NN));
4) прагматичні фактори мови.
Вплив семантики дієслова на його вживання у певній моделі граматичної сполучуваності покажемо
на прикладі дієслів лексико-семантичних груп "Комунікація" та "Розумова діяльність". Потрібно
відзначити, що різні значення критерію c2 та коефіцієнта взаємної спряженості Ф показують різний
ступінь зв’язків (сильніший або слабший) між окремими лексико-семантичними групами англійських
дієслів та моделями граматичної сполучуваності.
У ЛСГ дієслів "Комунікації" позитивні статистично значимі зв’язки наявні з 3 моделями граматичної
сполучуваності дієслів VVing, VNS, VS. Найвищі показники c2 та коефіцієнта взаємної спряженості Ф
виявлено у моделях VS (c2=586,88, Ф=0,25) та VNS (c2=269,88, Ф=0,17). Такий стан пояснюється тим, що
ці моделі є типовими для дієслів досліджуваної лексико-семантичної групи, тобто вони є характерними
для переважної більшості дієслів цієї семантики.
Дієслова ЛСГ "Комунікації" позначають акт передачі інформації, а сема інформативності передбачає
адресата, якому передається ця інформація, та саму інформацію. Крім семантики, значну роль відіграє
тут також і прагматика мови. У художньому творі дієслова комунікації переважним чином вживаються
для введення мови персонажів або для введення непрямої мови. Ці фактори впливають на частоту
сполучень дієслів комунікації із підрядними реченнями, а також сполучень з іменним компонентом у
ролі прямого додатка, що позначає адресата мовлення, та підрядним реченням.
"They're ours. We have a flash fire in CIC," Mutsu announced next. "They may be armed." (T1, 419) – VS
"Always," Andrea Price confirmed. "But I've never had to use it, never even took it out for an arrest. Just think of
me as a fly on the wall,"- she said. (T1, 572) – VS
"Tell me, are we under surveillance?" (T2, 158) – VNS
Macdonald warned her what she was about to see was not pretty, but he would be grateful for her advice.
(T2, 167) – VNS
Дієслова цієї ЛСГ виявили також статистично значимий зв’язок із моделлю VVing (c2=62,87, Ф=0,08).
Як показали спостереження, висока частота цієї моделі пояснюється не її типовістю для всієї групи
дієслів, а конкретною сполучуваністю декількох дієслів лише у творі одного автора. На нашому
матеріалі висока частота цієї моделі та статистично значимий зв’язок зумовлені переважним вживанням
цієї моделі у творі Т. Кленсі "Debt of Honor", у яких керуючим компонентом є високочастотні дієслова
say (41 випадок вживання), ask (20), observe (12), reply (6). Решта випадків вживання дієслів у цій моделі
є поодинокими.
"What are those guys?" Burroughs asked, pointing to the commercial port. (T1, 426)
"These are difficult times, Raizo," Matsuda replied, accepting it graciously. (T1,211)
У ЛСГ "Розумової діяльності" позитивні статистично значимі зв’язки наявні із моделями VD, VV-,
VS. Найвищі показники c2 та Ф зареєстровано для моделі VS (c2=671,72, Ф=0,27), причому вони
перевищують ці ж показники у групі дієслів комунікації. Дієслова цієї семантики позначають процес
розумової діяльності людини та вводять розгорнуте повідомлення про результат цієї діяльності, тобто
певні висновки.
They did not know what had happened. (T2,10)
Cute, Clark thought, you just stood there with the open-mouth-dog look on your face and people never
seemed to catch on. (T1, 179)
На другому місці за величиною показників критерію c2 та Ф знаходиться модель VD (c2=64,88,
Ф=0,08). Дослідження науковців свідчать, що семантика дієслів впливає на їх сполучуваність із певною
групою прислівників. Наприклад, дієслова руху найчастіше зустрічаються у сполученні з прислівниками
просторово-часового континууму [15: 14; 16: 65]; дієслова фонації із прислівниками способу дії [17: 98103]. Проаналізувавши прислівниковий компонент моделі VD, було встановлено, що дієслова ЛСГ
"Розумової діяльності" зустрічаються у сполученні з такими групами прислівників:
1) прислівники способу дії ( » 47%):
Eyes turned almost imperceptibly to Matsuda-san, and many actually thought that his difficulties would
come as a surprise to Yamata, even though the request for the meeting must have ignited his curiosity enough to
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turn loose his formidable investigative assets. (T1,149)
2) прислівники міри та ступеня ( » 19,3%)
He did not fully comprehend the meaning of phrases like "total extermination" or "utter annihilation."
(T2,35)
3) прислівники повторюваності та частоти ( » 16,6%)
The faces were on him, just as they had been the other time, but this time the other boat had shot first despite his
advantage, and he only needed a look at the plot to see that he'd never know if his second submarine attack had
succeeded or not. (T1,944)
4) прислівники часу ( » 7,7%)
"Right, I remember now. Chisti Pereulok, a small side street." (T2,342)
5) прислівники місця та напрямку ( » 7,2%)
On most days it was like the prologue to a book, a precursor to the real action, interesting but not overly vital
except, perhaps, for flavor, because the real substance was decided here in New York City. (T1, 564)
6) прислівники причини і наслідку ( » 2,2%).
No trading house, institution, or private investor could know what it had bought or sold, to or from whom, or for
how much, and none could therefore know how much money was available for other trades, or for that matter, to
purchase groceries over the weekend. (T1,399)
Обрахунки за видозміненою формулою критерію Стьюдента для процентних показників [18: 83]
показали, що різниця між процентними показниками є суттєвою лише для групи прислівників способу
дії. Таким чином, на основі досліджуваних творів за допомогою критерію Стьюдента було встановлено,
що дієслова ЛСГ "Розумової діяльності" мають здатність сполучатися із прислівниками способу дії.
Найнижчий показник c2 та Ф виявлено у моделі граматичної сполучуваності VV- (c2=55,19, Ф=0,08).
Значна частота вживання дієслів ЛСГ "Розумової діяльності" у цій моделі зумовлюється їх семантикою:
сема когнітивної обробки інформації мозком людини передбачає прийняття певного рішення щодо
виконання дії, тобто певну інтенцію. Наприклад:
Sanchez decided to stay in the comfortable leather chair and read over some documents while enjoying the
breeze. (T1, 416)
"One of my colleagues is in New York. I plan to see him and then fly home from New York." (Т1,242)
Отже, в результаті дослідження характеру відношень між лексико-семантичними та граматичними
характеристиками дієслова із використанням відповідних статистичних методів було встановлено, що
реалізація граматичних категорій дієслова перебуває у тісній залежності від реалізації його лексикосемантичних категорій. Іншими словами, семантика дієслова обумовлює його сполучуваність, що
проявляється у наявності позитивних статистично значущих зв’язків між семантикою дієслівної ЛСГ та
типом ядерної моделі граматичної сполучуваності дієслова. П е р с п е к т и в н и м , на нашу думку, є
проведення подальших досліджень спрямованих на виявлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між
одиницями інших мовних рівнів на матеріалі різних функціональних стилів.
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Жуковская В.В. Взаимосвязь лексико-семантических и грамматических категорий
английского глагола.
Статья посвящена исследованию межуровневых отношений в языке. С помощью специальных
статистических методов была установлена зависимость между семантикой глагола и частотой его
употребления в определённой модели грамматической сочетаемости. Ключевые слова: семантика
глагола, лексико-семантическая группа глаголов, модель грамматической сочетаемости, взаимосвязь.
Zhukovs’ka V.V. Interrelation between lexico-semantic and grammatical categories of the English verb.
The article studies interrelation between the language levels. With the help of special statistical methods the
interdependence between semantics of the verb and its frequency in a particular model of grammatical
combinabilty was established. Key words: verb semantics, lexico-semantic group of verbs, model of grammatical
combinability, interrelation.
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ОСНОВИ ЗІСТАВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА
ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПОВСЯКДЕННОГО ВЖИТКУ В СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
У статті розкрито семантичні особливості номінативних одиниць на позначення предметів
повсякденного вжитку в сучасній англійській та українській мовах.
Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується підвищеною увагою до проблеми лексичної
семантики [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Важливе місце посідає проблема вираження семантичних відмінностей
лексики на матеріалі різних мов. Питання зіставного вивчення одиниць лексичного рівня споріднених і
неспоріднених мов викликають особливий інтерес, тому що особливо у слові найбільш яскраво
відображена специфіка національних мовних систем. Порівняльний аналіз дає можливість розкрити
своєрідність рідної мови й культури на фоні інших мовних картин світу [8].
Джерела контрастивного вивчення мовних культур беруть початок у лінгвістичній філософії
В. фон Гумбольдта, який вважав, що порівняльне вивчення мов може привести до правильних та
суттєвих висновків про мову, розвиток народів та становлення людини, якщо воно стане самостійним
предметом, спрямованим на виконання своїх завдань і досягнення цілей [9: 21]. Вивченню національномовних відмінностей присвячені праці В. Скалічки, М. Трубецького, Е. Сепіра та інших класиків
лінгвістики [10; 11; 12]. Наприкінці ХХ століття увага приділялася розвитку контраcтивної лінгвістики
[2; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. Отже, зусилля сучасних дослідників спрямовані на вивчення спільного й
національно-специфічного в різних мовних картинах світу, що, в свою чергу, потребує системного
аналізу особливостей кожної з зіставлених мов, які можуть опинитися поза увагою дослідника при
вивченні лише однієї мови. Саме цим зумовлюється актуальність дослідження, спрямованого на
встановлення семантики лексичних одиниць на позначення предметів повсякденного вжитку в сучасній
англійській та українській мовах.
Проведений аналіз ґрунтується на засадах сучасної когнітивної лінгвістики [21; 22]. Згідно з її
постулатами знання існують у людському мозку у формі концептів [23: 90-92]. Останні можуть
фіксуватися в мові за допомогою лексичних одиниць, які групуються в лексико-семантичні поля (ЛСП)
на основі схожості значення.
Метою нашого дослідження є контрастивне вивчення ЛСП "Предмети повсякденного вжитку" у
сучасній англійській та українській мовах.
ЛСП становить собою ієрархію його конституентів. Так, ЛСП поділяються на менші складові – так
звані лексико-семантичні групи (ЛСГ), підведені під певну тему [24: 14]. ЛСГ, в свою чергу, поділяються
ще на менші складові, лексико-семантичні підгрупи різного рангу [25: 27]. Між компонентами поля
існують як вертикальні, так і горизонтальні зв’язки. Останні виявляються між наступними ЛСГ ЛСП
"Предмети повсякденного вжитку" в сучасній англійській та українській мовах:
ЛСГ "Кухонні прилади, посуд і т.д.", наприклад: англ.spoon, plate, glass, squeezer, frying
pan, etc.; укр. ложка, тарілка, склянка, соковижималка, сковорода та ін.;
ЛСГ "Меблі", наприклад: англ. chair, cupboard, bookshelf, stand, bed, etc.; укр. стілець,
буфет, книжкова полиця, стійка, ліжко та ін.;
ЛСГ "Одяг", наприклад: англ. T-shirt, gown, scarf, coat, skirt, etc.; укр. теніска, халат, шарф,
пальто, спідниця та ін.;
ЛСГ "Інструменти", наприклад: англ. scythe, mattock, jack, file, smoother, etc.; укр. коса,
сапа, домкрат та ін.;
ЛСГ "Побутова техніка", наприклад: англ. computer, tape-recorder, mixer, video-camera,
iron, etc.; укр. комп’ютер, магнітофон, міксер, відеокамера, праска та ін.
Між ЛСГ і підгрупами різного рангу прослідковуються вертикальні зв’язки, що зображені на схемі 1.
Лексичні одиниці, що складають лексико-семантичне поле, функціонують як самостійно, так і як
частини мовних одиниць фразового рівня (фразеологічні одиниці, ідіоми, сленгові та паремійні
(прислів’я, афоризми) тощо). У складі фразеологічних одиниць лексичні одиниці на позначення
предметів повсякденного вжитку носять переосмислений характер і більше не номінують предмет. Хоча,
з іншого боку, саме фразеологічні одиниці є багатим матеріалом для дослідження національнокультурної специфіки відображення об’єктивної реальності. Розглянемо як приклад лексичну одиницю
англ. ах(е)/укр. сокира. Внаслідок переосмислення частини значення англ. "ах" утворюється
фразеологічна одиниця "ax to grind", що означає "власні інтереси", тоді як укр. "сокира" слугує
матеріалом для утворення фразеологічних одиниць "знайти сокиру під лавкою", "підставляти себе під
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сокиру". Тобто, один і той же предмет у двох мовах асоціюється з різними явищами та переосмислюється
по-різному. Бувають однак випадки, коли предмет переосмислюється однаково в двох мовах, наприклад:
to crack (to punish) the bottle – розчавити пляшку, випити, перепустити по чарці [27: 125]; new broom
sweeps clean – нова мітла чисто миє [27: 378], to tighten one’s belt - затягнути пояс тугіше [27: 765].
Предмети повсякденного вжитку

Одяг

Взуття

Жіноче взуття
Схема 1.
ЛСП "Предмети повсякденного вжитку" в сучасній англійській та українській мовах складається з 5
лексико-семантичних груп та 40 лексико-семантичних підгруп різного рангу, між якими існують
вертикальні та горизонтальні зв’язки. Лексичні одиниці на позначення предметів повсякденного вжитку
функціонують як самостійно, так і як частини мовних одиниць фразового рівня.
Перспектива нашого дослідження вбачається у більш детальному контрастивному вивченні ЛСП
"Предмети повсякденного вжитку" в сучасній англійській та українській мовах у лінгвокогнітивному
аспекті.
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быта в современном английском и украинском языках: сопоставительный аспект.
В статье анализируются семантические особенности лексических единиц обозначающих предметы
быта в современном английском и украинском языках.
Ivanov A.O. Fundamentals of contrastive research of lexical units denoting things of everyday use in Modern
English and Ukrainian: comparative aspect.
The article dwells upon semantic peculiarities of lexical units denoting things of everyday use in modern English
and Ukrainian.
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ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ ПОЗНАЧЕННЯ СЛУХАЧА
У статті описуються та класифікуються мовні засоби позначення слухача, який входить до теми
повідомлення.
О б ’ є к т о м нашого дослідження є слухач як учасник комунікації у тріаді мовець-адресат-слухач.
Проблема вивчення того, як немовні чинники, в тому числі й такі, що належать до
"антропокомпонентного простору" [1: 37], впливають на конструювання мовленнєвої взаємодії,
належить до кола а к т у а л ь н и х проблем сучасної лінгвістики. З огляду на це п р е д м е т о м
дослідження є варіювання мовно-мовленнєвих характеристик під впливом чинника слухача.
У роботах, що передують, послугувавшись набутками вітчизняних та закордонних науковців [1; 2 та
ін.] ми визначили слухача (С) як учасника комунікації, який є присутнім при комунікації, але до якого
адресант безпосередньо не звертається [3: 160]. З урахуванням мети дослідження тип мовленнєвої
взаємодії за участю С визначено як діалог [4: 79]; відповідно до цього, у фокусі аналізу є саме учасники
(parties), а не конкретні особистості, як у деяких студіях (напр., [5; 6 та ін.]). Увагу в дослідженні
зосереджено на тому, як знання про наявність С (з урахуванням їхньої взаємодії з іншими знаннями та
уявленнями мовця) впливає на продукт мовлення – текст/фрагмент тексту (висловлювання); виявлено
значну різницю, що зумовлена включенням/невключенням С до теми [3: 162].
М е т о ю цієї статті є вивчення впливу чинника слухача у разі його включення до теми, а саме
аналіз властивостей мовних засобів позначення слухача та встановлення їхньої типології.
Аналіз матеріалу свідчить, що мовні засоби позначення слухача (МЗПС) є експліцитними або
імпліцитними.
За структурною ознакою МЗПС представлені словом (власне ім’я – Larry, загальне ім’я – judge,
особовий займенник 3-ї особи – he, she, they), словосполученням, підрядним реченням. Словосполучення
є в більшості:
- двохкомпонентними, що будуються за наступними моделями: Ppos + N (our friend, my wife); Pdem +N
(that guy, this girl); Npos + N (Annie’s boy-friend, Willy’s sister); Adj + N (cute boys, good friends); PartI + N
(prosecuting attorney) та інші;
- трьохкомпонентними: Pdem + Adj + N (this charming lady); Ppos + Adj + N (your beautiful shadow); Ppos
+ N + N (your guardian angel);
- багатокомпонентні словосполучення (Chief Deputy District Attorney Thomas Molto) зустрічаються у
поодиноких випадках.
Підрядні речення на позначення слухача є:
- підрядні речення часу:
I’ll talk to you later, when there’s less interference. (D.Lodge).
- підрядні речення умови:
I’d tell you that if we were alone.
При цьому, за даними нашого аналізу, експліцитні МЗПС представлені словом та словосполученням,
а імпліцитні – словосполученням та підрядним реченням.
Аналіз фактичного матеріалу показав, що семантика МЗПС відрізняється значною різноманітністю.
Засоби позначення слухача (їх складові) виявляють семантичні властивості субстантивності,
кваліфікативності, релятивності та локативності.
Такий розподіл базується на дослідженнях багатьох лінгвістів. Так, Л.М. Васильєв зазначає, що
номінативні одиниці мови представлені двома групами слів та їх еквівалентів: предметними та
ознаковими. Значення перших в сучасній семантиці часто називають ідентифікуючим (денотативним), а
значення других – предикатним (або сигніфікативним) [7: 113]. Визначаючи предикатні слова, автор
посилається на Н.Д. Арутюнову, яка пише, що сутність предиката полягає в позначенні та оцінці
статичних властивостей та динамічних проявів предметів дійсності, їхніх відносин один до одного [8:
172]. М.В. Нікітін розподіляє імена (повнозначні слова) на субстантиви ("вещные слова") та предикати
("признаковые слова"). Останні, в свою чергу, підрозділяються автором на предикати властивостей і
відносин [9: 75, 82]. Дж. Лайонз, базуючись на стандартній логіці предикатів, розподіляє прості
пропозиції на імена та предикати. Імена слугують для того, щоб вибрати – вказати на (refer to) – сутності
(або множині сутностей) у деякому можливому світі, стосовно якого робиться ствердження; предикати
слугують для того, щоб приписати ознаки одиничним сутностям (або множині сутностей) і приписати
відносини впорядкованим парам, трійкам і т.д. сутностей (або множин) [10: 311]. А.Р. Габудулліна та ін.
зазначає, що сутності світу, які відображуються у свідомості людини, розпадаються на дві категорії: речі
та ознаки. До перших відносять імена аргументів, до других – предикатні слова. Ознаки, в свою чергу,
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підрозділяються на властивості і відносини. Автори визначають властивість як ознаку речі, яку вона має
незалежно від її відносин до інших речей, тобто власна ознака речі. Відносини – така ознака речі, яка для
свого прояву, навіть одноразово, потребує наявності декількох речей [11: 7-8]. Ю.С. Степанов поряд з
номінацією (абстракцією предметів) та предикацією (абстракцією зв’язків) виділяє третій тип
граматичної абстракції, який, на думку автора, відповідає третій елементарній функції мови, – локацію
(абстракцію відношення людини до місця і часу мовлення) [12: 122, 249].
Виходячи з цього, до засобів позначення слухача, що виявляють властивості субстантивності, ми,
відносимо іменники (власні назви, тобто імена, і назви професій, звання, посади, а також їх комбінації) та
займенники. Однак слід зазначити, що в сучасній лінгвістиці існує підхід, який звужує коло субстантивів
до власних імен, розрізняючи субстантиви і предикати за функційною основою за спроможністю до
нерепрезентуючого вживання [9: 76-77]. Напр.:
Lester: Wait, Jake. Be cool, man. Sit down, sit down. I don’t blame you for bein’ mad at Carl Lee for firin’
you (S. Turow).
(мовець (Лестер) адресату (Джейку) в присутності слухача (Карла Лі));
Кваліфікативні засоби позначення слухача включають прикметники та іменники, наприклад:
Xander: Does every conversation always have to come around to that freak? (N. Holder).
(мовець (Ксандер) --> адресатам (Баффі та Уіллі) в присутності слухача (Ангела)).
Jake: Good morning, Row Ark. I want you to meet a good friend (D. Lodge).
МЗПС, що виявляють властивості реляційності, включають іменники на позначення реляційних
характеристик типу друг, брат, дружина, сусід і т.ін. та присвійні займенники, а також їх комбінації,
наприклад:
Lotterhouse: Well, hello, Jake. You know K. Peter Otter, our newest associate (S. Turow).
Локативні засоби позначення слухача представлені вказівними займенниками та прийменниками на
позначення просторових відносин, а також їх комбінаціями.
Субстантивні та локативні засоби представлені тільки продуктами первинної номінації, а
кваліфікативні і релятивні можуть бути продуктами як первинної, так і вторинної номінації (gardian
angel, brains, shadow).
При цьому, як видно із вище поданих прикладів, експліцитні МЗПС представлені лексемами та
словосполученнями, що є комбінаціями субстантивних, кваліфікативних, релятивних та локативних
лексем. Імпліцитні МЗПС представлені локативними лексемами та словосполученнями і підрядними
реченнями, що складаються з їх комбінацій із субстантивними, кваліфікативними й релятивними
лексемами.
Тематичні групи, що утворюють МЗПС, можуть бути класифіковані щодо їх приналежності до
наступних семантичних областей:
1) номінації, виражені антропонімічними лексемами (власні імена) – Jake, Anna;
2) номінації, виражені агентивними лексемами (іменниками на позначення назв професій, посад,
звань, занять і т.і.) – boss, inspector;
3) номінації, виражені лексемами на позначення родинних зв’язків та міжособистісних відносини,
напр.: друг, брат, сусід і т.і.) – sister, Momma;
4) номінації, виражені лексемами на позначення зовнішності людини – pretty, tall, red-haired;
5) номінації, виражені антропометричними лексемами (вікові та гендерні характеристики) – lady,
boy;
6) номінації, виражені емоційно-оцінними лексемами – magician, queen.
МЗПС слухача можуть також виражатися за допомогою декількох лексем, що належать до різних
семантичних областей:
Антропонімічна + антропометрична лексеми: that girl Robyn Penrose (J.Grisham);
Агентивна + антропонімічна лексеми: Lieutenant Griffin (J.Grisham);
Антропометрична + агентивна лексеми: a female law clerk (J.Grisham);
Лексема на позначення міжособистісних відносин + антропонімічна лексема: our friend Jake
(J.Grisham);
Емоційно-оцінна + антропонімічна лексеми: little Jane;
Емоційно-оцінна + антропометрична лексеми: big man (J.Grisham).
Антропонімічна + емоційно-оцінна + агентивна лексеми: K. Peter Otter, our newest associate
(J.Grisham);
Емоційно-оцінна лексема + лексема на позначення міжособистісних відносин + антропонімічна
лексема: a good friend, Harry Rex Vonner (J.Grisham) та ін.
Проведений нами аналіз вибірки ілюстративного матеріалу показав, що до субстантивних засобів
позначення слухача входять усі види антропонімічних, антропометричних, агентивних лексем (Jake, she,
sheriff), до кваліфікативних – емоційно-оцінні лексеми (guardian angel), релятивні засоби позначення
слухача включають лексеми на позначення родинних та міжособистісних відносин (father, friend,
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neighbour). Локативні засоби позначення слухача за тематичними групами не розподіляються, оскільки ці
лексеми вказують тільки на присутність слухача у тому місці, де відбувається розмова, тобто слугують
засобом часо-просторового дейксису: This here’s my brother, Lester (S.Turow).
Аналіз засобів позначення слухача за прагматичною функцією свідчить, що вони є
ідентифікуючими, дескриптивними та прагматично-оцінними.
Перші виконують функцію вказання на цього учасника комунікації, називаючи його в той чи інший
спосіб. Тут ідентифікація виходить безпосередньо з субстантивної семантики. Сюди, за традиціями
сучасної лінгвістики [10: 8; 11: 311, 637; 13: 16-17; 14: 195; 15: 54-73 та ін.], ми відносимо такі дейктичні
елементи (засоби персонального дейксису), як власні імена та особові займенники: Hi. I see you found him
(J. Kanon). Mother to Nick: Larry’s in a sensitive position right now (J. Kanon). МЗПС, що виконують суто
ідентифікуючу функцію, належать до тематичної групи антропометричних лексем.
Дескриптивні засоби позначення слухача вживаються для опису певних характеристик цього
учасника комунікації. Вслід за П.Х. Ноуел-Смітом ми відносимо до деcкриптивних слів ("D-words") [16:
165] такі лексеми, які об’єктивно описують предмети та явища, їх якості, не відбиваючи при цьому
суб’єктивної точки зору мовця. Сюди також належать засоби часо-просторового дейксису. Вони
виражаються за допомогою іменників-загальних назв, а також комбінацій прикметників, іменників,
присвійних та вказівних займенників: I was just telling Rusty I never should have run again, I should have
given him the shot. New face. Career prosecutor. (S.Turow). Marjorie to her son: Ask your father (D.Lodge).
Дескриптивні засоби позначення слухача здебільшого представлені словосполученнями. Вони
співвідносяться за семантичними ознаками з кваліфікативними, релятивними та локативними засобами
позначення слухача, а також можуть бути представлені їх комбінаціями, тобто бути кваліфікативнорелятивними, локативно-субстантивними тощо. Дескриптивні засоби позначення слухача включають
такі тематичні групи лексем, як антропометричні лексеми (old man), лексеми на позначення родинних
зв’язків та міжособистісних відносин (your sister), лексеми на позначення зовнішності людини (tall,
small).
Прагматично-оцінні засоби позначення слухача включають лексеми, чиє оцінне значення є
первинним у відношенні до їх дескриптивного значення. Ми розрізняємо дескриптивні та прагматичнооцінні мовні засоби вслід за Р.М. Хеар, який виділяє дескриптивну та оцінну характеристики об’єктів
[17: 183, 191]. Автор приписує оцінним словам функції, пов’язані з передачею/отриманням інформації, з
оцінкою та з рекомендацією [17: 187-188].
Прагматично-оцінні засоби позначення слухача, на нашу думку, можна розподілити на три підгрупи:
а) слухачевоорієнтовані – такі, що містять суб’єктивну оцінку слухача (the brains, a magician);
б) слухачево-адресатноорієнтовані – такі, що містять суб’єктивну оцінку слухача відносно адресата
(your shadow, your pretty wife, our friend);
в) слухачево-локативноорієнтовані – такі, що містять оцінку присутності слухача (in private, when we
are alone).
Слухачевоорієнтовані прагматично-оцінні засоби позначення слухача включають іменники та
прикметники. За своєю структурою вони можуть бути представлені словами або словосполученнями.
Слухачевоорієнтовані засоби позначення слухача співвідносяться за семантичною ознакою з
кваліфікативними субстантивними і релятивними засобами. Щодо їх розподілу за тематичними групами,
то вони включають лексеми на позначення зовнішності (beautiful, ugly), антропометричні (girl, lady) та
емоційно-оцінні (magician, perfect) лексеми.
Слухачево-адресатноорієнтовані прагматично-оцінні засоби позначення слухача складаються з
комбінації іменників, прикметників та присвійних займенників першої та другої особи множини. У
структурному плані вони представлені лише словосполученнями, першим елементом яких є присвійний
займенник. Слухачево-адресатноорієнтовані засоби позначення слухача за семантичними ознаками є
релятивними (your father) та поєднанням релятивних і кваліфікативних лексем, тобто релятивнокваліфікативними (your beautiful daughter) засобами. Вони містять наступні тематичні групи:
антропонімічні (your Row Ark), агентивні (your student), лексеми на позначення родинних зв’язків та
міжособистісних відносин (your uncle, our neighbour), лексеми на позначення зовнішності людини (your
pretty wife), антропометричні (our little girl), емоційно-оцінні (your shadow, your angry boss).
Слухачево-локативноорієнтовані прагматично-оцінні засоби позначення слухача представлені
словосполученнями і підрядними реченнями у складі складнопідрядного. У семантичному плані це
локативні лексеми.
При цьому експліцитні МЗПС позначені ідентифікуючими (she, Nick, lieutenant Thompson, etc.),
дескриптивними (nice guy, your wife), прагматично-оцінними (слухачеві-орієнтованими – this charming
lady, та слухачеві-адресатноорієнтованими – your beautiful wife).
Імпліцитні МЗПС є прагматично-оцінними: слухачеві-орієнтованими (the brains, a magician) та
слухачеві-локативноорієнтованими (when there’s less interference, tet-a-tet).
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Отже, розподіл МЗПС на експліцитні та імпліцитні пов’язаний з відміністю їх структури, семантики,
належності до тематичних груп та прагматичних ознак.
Перспективою дослідження є вивчення кореляції між експліцитністю / імпліцитністю МЗПС та
комунікативно-прагматичною функцією висловлювання.
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Козырева М.С. Типология языковых средств обозначения слушающего.
В статье описываются и классифицируются языковые средства обозначения слушающего, который
входит в тему сообщения.
Kozyreva M.S. Classification of language means indicating the listener.
The article focuses on the description and classification of the language means indicating the listener who is
included into the subject of the message.
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КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЯХ – ЗАГОЛОВКАХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)
У статті розглянуто цікаву письменницьку стратегію, яка спостерігається при використанні
фразеологізму для заголовка тексту: вживання різноманітних семантичних зрушень у цьому
фразеологізмі при його подальшій реалізації в контексті твору є засобом досягнення певних
контекстуальних ефектів. Пропонується когнітивний аналіз таких ефектів, який доводить, що
актуалізація семантичних зрушень у фразеологізмах, уперше реалізована як заголовок, є основним
засобом створення контекстуального каркасу літературного тексту.
Дослідження різноманітних видів трансформації структури та семантики ФО в художньому тексті
привело до певних спостережень, що свідчили про здатність ФО із семантичними зрушеннями
виконувати смислову роль, яка виходить за межі змісту окремого висловлення або абзацу. Було виділено
низку текстів, у яких роль семантичних зрушень може бути виявлена тільки в процесі аналізу смислових
зв’язків цілого тексту художнього твору. Висвітлення особливостей актуалізації таких ФО в термінах
когнітивної парадигми передбачає використання методик когнітивного підходу до вивчення тексту як
лінгвістичного феномена. Вказаний підхід ґрунтується на творчому використанні понять, вироблених у
численних роботах з лінгвістики тексту, серед яких слід назвати насамперед праці О.П. Воробйової [1],
І.Р. Гальперіна [2], О. М. Леонтьєва [3; 4; 5], Г.Г. Молчанової [6], З.Я. Тураєвої [7] та багатьох інших.
Серед робіт останніх років слід особливо відзначити узагальнююче дослідження Л.Г. Бабенко,
І.Є. Васильєва та Ю.В. Казаріна [8], в якому детально систематизовані основні надбання цієї
лінгвістичної царини. Водночас підкреслюється відсутність розробленості більшості текстологічних
понять, зокрема поняття "текст". Така незавершеність дослідження багатьох понять текстології
зумовлена в першу чергу складністю об’єму дослідження як лінгвістичного матеріального утворення,
проте саме це підводить до необхідності залучити методики когнітивного підходу до вивчення тексту [9:
513].
В останні роки було написано ряд монографій, де художній текст розглядається саме із залученням
методик когнітивної лінгвістики, в яких найголовнішу роль відведено творцю тексту – його автору [10;
11]. Стрижневою ідеєю вказаного підходу можна назвати тезу про те, що за художнім текстом стоїть
концептуальна, смислова система його автора, яка забезпечує і породження тексту, і його розуміння.
Слід підкреслити, що когнітивний підхід відкриває нові площини у дослідженні тексту як явища і дає
змогу розглядати проблему автора та тексту у зв’язку з проблемами концептуально-когнітивної
організації тексту. Сучасні дослідники тексту розглядають його як динамічний вербально/невербальний
об’єкт, який породжений індивідуальною свідомістю та фіксує її специфіку. Розуміння тексту як
комунікативної та смислової єдності, створеної з естетичною метою, підводить нас до необхідності
аналізу того, що ця єдність породжує. У цьому аспекті проблема когнітивної, смислової та
комунікативної цілісності тексту може бути вирішена через актуалізацію категорії авторської свідомості
[11: 8] та через вивчення цієї важливої когнітивної царини. Слід особливо наголосити, що когнітивний
аспект цього явища передбачає обов’язкову репрезентацію когнітивних складових царини авторської
свідомості у вербальних знаках.
Залучення когнітивного та психолінгвістичного підходу до тексту в процесі дослідження його
організаційного центру (авторської свідомості) не тільки доцільне, але й обов’язкове. Феномен
свідомості автора, яка керує творчою діяльністю письменника, не може бути проаналізований без
пояснення особливостей концептуальних систем та когнітивних баз певної мовної особистості. Мається
на увазі насамперед діяльність авторської свідомості як специфічна робота мислення, характер мовної
когніції, яка пов’язана з навколишнім світом у процесі активної діяльності свідомості, що не тільки
сприймає, але й сформовує [12: 35]. Пропонований підхід дає можливість глибше зрозуміти роботу
свідомості, точніше проаналізувати співвідношення типового та суб’єктивного в процесі естетичної
мовної діяльності, описати участь тих чи інших структур у реалізації когнітивних та креативних
механізмів при створенні тих чи інших моделей світу (тобто текстів) засобами художньої та нехудожньої
мови.
Одним із найважливіших постулатів когнітології тексту є теза про те, що в мовних процесах
використання мовних одиниць завжди є відображенням суб’єктивних засобів інтеграції смислу: мовець
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використовує слово для адекватної реалізації свого задуму, для акцентування найважливіших
особистісних смислів.
Оперуючи поняттям ‘смисл’, когнітивісти виходять з положення про те, що смисл детермінований
ситуативно, він співвідноситься з думкою, з вихідним задумом висловлювання. Смисл можна розуміти
як "індивідуальне значення слова, виділене з...об’єктивної системи зв’язків’, яке складається ‘з тих
зв’язків, які релевантні даному моменту та даній ситуації’ як ‘привнесення суб’єктивних аспектів
значення відповідно до даного моменту та даної ситуації’ [13: 60]; як ‘особисте ставлення суб’єкта до
світу, яке фіксується у суб’єктивних значеннях’, як те, що ‘створює упередженість людської
свідомості’[3: 147, 153]. Тобто чи не найважливішою ознакою смислу вчені називають його
суб’єктивність, особистісність, і прагнення передати найточніші відтінки цього особистісного смислу є
головною метою мовця/автора.
Як зазначає О.С. Кубрякова, текст існує як джерело випромінювання, джерело збудження в нашій
свідомості численних асоціацій та когнітивних структур (від простих фреймів до значно складніших
ментальних просторів). Текст завдяки цій своїй якості цікавий саме тим, що з нього можна вивести,
здобути, який висновок зробити. Тому текст є зразком такої складної мовної форми, такого семіотичного
утворення, яке спонукає нас до творчого процесу її розуміння, її сприйняття та інтерпретації [9: 518].
Метою нашої статті є спроба когнітивного аналізу текстотвірної ролі ФО-заголовків у тих випадках,
коли такі ФО набувають у тексті твору семантичних зрушень.
Зупинимося на групі текстів, у заголовках яких автори використовують ФО. Спробуємо показати, що
називання художніх текстів таким чином є цікавою авторською стратегією, яка включає також
особливості використання ФО з семантичними зрушеннями в тексті цілого твору. Така актуалізація ФО
в контексті твору дозволяє відстежити цікаві контекстуальні та концептуальні зв’язки.
Особливість смислу заголовка в цілому та його семантики можна пояснити тим, яку роль він відіграє
у творі. По-перше, він виражає в концентрованій формі основну ідею та тему твору й тому вимагає
макроконтексту всього твору для своєї повної реалізації. Таким чином, як зазначає професор
В.А.Кухаренко, заголовок – це рамковий знак, який вимагає обов’язкового повернення до себе після
завершення читання художнього тексту, який нарощує об’єм свого значення за рахунок безлічі
контекстуальних значущостей найрізноманітніших мовних одиниць [14: 50]. Семантична специфіка
заголовка полягає в тому, що він водночас конкретизує й узагальнює генералізацію значення. Перше
забезпечується за рахунок віднесеності заголовка до певної ситуації, яка представлена в тексті, і
відрізняється від звичайної контекстуальної реалізації значення тим, що відбувається в умовах розриву
між появою форми та її осмислюванням. Крім того, конкретизація значення заголовка надходить не
одноразово, а поетапно. Генералізація значення заголовка пов’язана з тим, що до його тлумачення
входять значущості різних елементів художнього тексту, що дозволяє значенню, пройшовши
конкретизацію, набути узагальнюючого характеру. Отже, семантичні перетворення заголовка
відбуваються тільки у зв’язку із впливом всієї художньої системи цілого тексту і в найяскравішій формі
відбивають системний характер мовних модифікацій, що мають місце в художньому творі. Заголовок у
своєму остаточному, ретроспективному прочитанні є, крім того, надзвичайно ємним вираженням точки
зору автора, суттєвим компонентом, що завершує формування образу автора даного твору [14: 51].
Використання ФО для називання – досить часте явище в європейській літературі ХІХ-ХХІ століть.
Згадаємо, наприклад, ‘Не всё коту масленица’, ‘На всякого мудреца довольно простоты’ (О. Островський), ‘The Razor’s Edge’, ‘Cakes and Ale’ (W.S. Maugham), ‘Late Call’ (A.Wilson) та інші. У здійсненій
нами вибірці ФО-заголовки виявили неоднакові понятійні відношення з подальшим контекстом твору.
Аналіз показує, що концепт, втілений у ФО-заголовку, може не повторюватися буквально в
подальшому тексті. Розглянемо, наприклад, текст роману ‘Promised Land’ (M.Conlon-McKenna), назву
якого можна розуміти як ФО біблійного походження ‘обітована земля, край обіцяний’ [15: 218]. Проте
зміст роману вказує на двоплановість назви. З одного боку, заголовок дійсно актуалізує фрейм базової
ФО, тому що в романі йдеться про батьківську ферму головного персонажа роману – Елли, яка є для
дівчини втіленням найбільшого щастя та бажаного добробуту. Ця ферма – місце, де Елла народилася і де
б вона хотіла прожити своє життя. У той же час в тексті роману спостерігається явище подвійної
актуалізації цієї ФО, тому що автор неодноразово вживає компоненти виразу як компоненти вільного
словосполучення, причому у випадках такого використання компоненти словосполучення виявляють
здатність до функціональної переорієнтації [16: 253-264], тобто переходять з одного морфологічного
класу в інший, демонструючи валентні властивості нового класу. Прикладів такого вживання у тексті
роману п’ять, наведемо деякі з них:
(1)’’Tis all yours, Ella girl!’ he’d console her, when she was soaked to the skin, or frozen cold, spattered
with dung, her fingers raw with heavy work, her muscles aching with fatigue, the promise of the land keeping
her going (С. 12).
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(2) ‘ […] Sell me some of the land! God knows I’m the only one who’s worked this place and you know by
rights I deserve to own a piece of it. Daddy should never have done what he did, he should have left it between
us. He promised me this farm, and if he hadn’t got sick…’(С.76).
У фрагменті (1) відзначається перехід ад’єктивного компонента базової ФО ‘promised’ в іменник ‘the
promise’, який функціонує як головний компонент прийменникового словосполучення. У фрагменті (2)
також спостерігається переорієнтація ад’єктивного компонента в повнозначне дієслово ‘promise’, яке
виконує функцію присудка речення. Проте вказані зміни у використанні аналізованої фрази не руйнують
когнітивної спільності концепта, створеного ФО ‘promised land’: вживання в наведених фрагментах
певної низки виразів актуалізує цікаві когнітивні картинки, які знаходяться у спільному ментальному
просторі:
‘he’d console her’

HE PROMISED

‘her fingers raw with heavy work’
‘the promise […] kept her going’

SHE WORKED MUCH AND WILLINGLY
SHE WANTED ( THE FARM)

‘I’m the only one who’s worked in this place’

SHE WORKED MUCH

‘I deserve to own a piece of it’

SHE WANTED (THE FARM)

Daddy should never have done what he did’

HE PROMISED
HE BROKE HIS PROMISE

Ці картинки можна узагальнити в смисловому розумінні у вигляді складного концепта, який набуває
назви ‘бленда або блендинга’ [17: 56]. В аналізованому випадку спостерігаємо актуалізацію бленда ‘She
wanted the land; the land was the best for her’. Наведені уривки демонструють випадки аналогового
мапування концептів PROMISE та SOMETHING THE BEST, але постійна присутність в тексті роману
образа рідного маєтка Фінтри – втілення життєвих мрій головного персонажа, дозволяють розглядати
концепт PROMISED LAND як бленд, сприйняття якого ускладнене постійною подвійною актуалізацією
цього поняття в романі. Адже Фінтра була дійсно обіцяною землею, водночас це було жадане,
надзвичайно дороге місце, де могли виповнитися найголовніші бажання.
Образ жаданої обітованої землі настільки сильний, його іррадіація в тексті настільки відчутна, що в
рамковій конструкції цього тексту автор вживає компоненти словосполучення ‘the promised land’ у
вигляді вільної фрази з контекстуально необхідними граматичними змінами, та це не руйнує базової
образної основи твору:
(3)Even in the darkness she felt in peace, glad of all good things in her life: the promises kept, the land of
her father safe, the new life she’d built for herself (С. 348).
Непорушність образної основи такого тексту в умовах вживання ФО-заголовка у трансформованому
вигляді можна пояснити з позицій "теорії контекстуального каркаса" ("contextual frame theory") [18; 19;
20]. Ця теорія пояснює в загальному вигляді, як читач може відтворити у своїй свідомості сцену з
частинок контекстуальної інформації, присутньої в тексті, але не повтореної в наступних реченнях. Якщо
матеріал тексту є в певною мірою обмежений у будь-якому реченні, то ширше й глибше ‘повідомлення’,
втілене в цьому матеріалі, створюється та сприймається на основі когнітивного конструювання,
поєднання інформації, отриманої з різних частинок тексту, із загальним обсягом знань кожного читача
[20: 34]. Зрозуміло, що вказана ментальна операція стосується як широкої екстралінгвістичної
інформації, так і суто лінгвістичних знань, частиною яких є знання фразеологічного корпусу мови. Для
аналізу текстових потенцій ФО це має особливе значення: як підтверджує ряд цікавих експериментів Р.
Найака та У. Гібса, відомі мовцям ідіоми поєднані в ментальні лексикони стосовно концептів,
рефлексією яких є ця ідіома. Оскільки концептуальні знання організовані навколо прототипів [21], читачі
при сприйманні ФО виявляють тенденцію до компонентного аналізу ФО щодо співвіднесеності
відповідного прототипу, тому ментальні моделі людини передбачають очікуваність певного компонента
або компонентів ФО, коли відповідна прототипічна ситуація актуалізується в тексті [22: 316, 322].
Вказана психологічна очікуваність сприяє реконструюванню базової ФО у свідомості читача кожний раз,
коли її компоненти або трансформи використовуються в тексті. Водночас з цією інформацією взаємодіє
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вся додаткова інформація, яка з’являється в тексті при семантичному зрушенні ФО – висуненні певних
слотів, що показують наведені вище текстові приклади.
Вивчення особливостей актуалізації ФО-заголовка в романі "Room at the Top" (J. Braine) також
підтверджує корисність теорії К. Еммотт. Базовий фразеологізм, вжитий для називання, означає ‘місце на
Олімпі, наверху’ [23: 641] і втілює концепт ВИСОКЕ СТАНОВИЩЕ. Теорія контекстуального каркасу
пояснює, що свідомість як автора, так і читача зберігає втілений цією ФО образ протязом сприймання
всього роману. Тому автор ще більше концентрує названий концепт, вживаючи цю ФО у скороченому
вигляді для називання району, де знаходяться будинки найкращих та найвпливовіших громадян містечка
Варлі, – T’Top. Тобто найбільш змістовно вагома частина базової ФО вживається як псевдо-географічна
назва, вираз ‘T’Top’ набуває символічного змісту і втілює концепт НАЙКРАЩИЙ. Переосмислення та
символічне значення цього поняття яскраво представлені в прикладах:
(4) ‘This is St. Clair Road,’ she said as the taxi turned up a long steep hill. ‘We live at the top. It’s always
T’ Top in Warley, though, with a capital T’ (С. 20).
(5) I congratulated myself on my good fortune…I was going to the Top, into a world that even from my
first brief glimpses filled me with excitement: big houses with drives and orchards and manicured
hedges…(С.20).
(6) ‘You live right at T’ Top, of course?’ (С. 63)
(7) The houses were smaller in this quarter; the big house at the top of the road was the last outpost of the
world of private swimming pools and poplars and new M.G.s (С. 64).
У наведених фрагментах простежується паралельна актуалізація прямого та метафоричного поняття
‘the Top’, особливо чітко це експліковане у прикладі (4), де ‘at the top’ також може сприйматися як
метафора, яка експліцитно пояснюється в контексті цього речення: в ньому вжито інші виразиконцептори концепту НАЙКРАЩИЙ: ‘the world or private swimming pools’, ‘new M.G. s’.
Текст роману містить численні випадки актуалізації цього концепту, серед яких найвищою
частотністю відзначено компонент базової ФО, яка є в заголовку роману – ‘the top’. Це свідчить про
значний текстовий потенціал виразу, який завдяки заголовку сприймається саме у фразеологічному, а не
у прямому значенні, або реалізує обидва значення водночас. Тобто концепт, втілений у заголовку, в
концентрованому вигляді актуалізується протягом усього тексту роману. Вирази з компонентом ‘the
top’ концептуально цементують роман зсередини, що є вираженням авторського задуму: в романі
йдеться про те, до яких засобів доводилося вдаватися юнаку простого походження, щоб дістатися до
верхівки суспільства та здобути собі впевнено успішний шлях у житті.
В аналізованому тексті найменування ‘the Top’ та ‘T’Top’ можна розглядати як семантичне зрушення
та структурну трансформацію базової ФО-заголовка ‘room at the top’, причому в основі зрушення лежить
структурне скорочення та концентрація образності. ФО-трансформ у тексті твору, як було показано
вище, набуває здатності реалізувати інший концепт, і це явище можна розглядати як актуалізацію
вторинної метафори. Текстові факти реалізації трансформу ‘the Top’ мають всі ознаки концептуальної
метафори за Д. Лакоффом [24]. Одним з головних постулатів Д. Лакоффа є ідея про те, що метафора
міститься зовсім не в мові, а в нашому способі концептуалізації одного ментального домена засобами
іншого домена. Метафора виникає в думці, а не в мові, й метафоризація є важливою, необхідною
частиною звичайного процесу концептуалізації світу та набування життєвого досвіду. Спираючись на
наведені постулати, сучасні когнітологи при вивченні концептуальної метафори поєднують надбання
формальної логіки та лінгвістики. Розглядаючи метафору як утворення відношень подібності в модусі
образності [25: 31; 26], вони, однак, вказують на ослаблення модуса образності в художніх текстах, де
при метафоризації не слід обов’язково спиратися на нові схеми, властиві словниковим дефініціям двох
слів, що порівнюються. При метафоризації в художніх текстах йдеться скоріше про утворення спільних
асоціацій, тому що метафора зароджується на основі певних понять, якими оперує людська свідомість
[27: 125].
Спільна асоціація понять ‘the Top’ та ‘щось найкраще, відзначене найвищим гатунком’ очевидні,
проте в цьому випадку синтаксичне скорочення базової ФО не може розглядатися як звужування її
значення, тому що при утворенні такого трансформу присутня найістотніша ознака метафори – наявність
образної внутрішньої форми. Це ознака, яка бере участь в утворенні вторинних найменувань як tertium
comparationis [28: 69]. При метафоризації відбувається концептуалізація нової часточки дійсності за
аналогією з уже наявною системою понять. Проте при цьому відбувається порушення референтної
віднесеності зі словесним знаком, тобто порушуються семантичні зв’язки між цим знаком та
означуваним референтом. Але така семантична аномалія є свідомо створеною, й такі порушення в силу їх
умисності є когнітивними за своєю природою. Джерело метафори – свідома помилка в таксономії
об’єктів [27: 126]. Як зазначають дослідники, метафора працює на категоріальне зрушення [29: 74] та
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базується на категоріальній помилці [30: 441], причому ця помилка умисна, запрограмована автором
тексту.
Отже, запрограмований аналіз текстової ролі концепту, втіленого у ФО-заголовку, та особливості
його реалізації у тексті твору, (при чому спостерігаються семантичні зрушення базової ФО-заголовка)
свідчать про те, що ФО-заголовки відіграють значну роль у побудові контекстуального каркаса тексту,
втілюючи ключовий концепт тексту.
Крім того, стратегія домінування ФО-заголовка в концептуальному каркасі твору ґрунтується на
використанні семантичних зрушень у певній ФО при її подальшій актуалізації в тексті, серед яких було
відзначено подвійну актуалізацію, концентрацію образності та вторинну метафоризацію.
Проаналізовані тексти демонструють своєрідність актуалізації концептів-заголовків у кожному
випадку, що свідчить про значущість використання семантичного зрушення у ФО-заголовку для
реалізації унікального авторського задуму.
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Кузнецова А.В. Когнитивный анализ семантических сдвигов во фразеологических единицах –
заголовках художественных текстов (на материале современного английского языка).
В статье рассматривается интересная писательская стратегия, которая наблюдается при
использовании фразеологизма для заголовка текста: употребление разных семантических сдвигов в
данном фразеологизме при его дальнейшей реализации в контексте произведения является способом
достижения определённых контекстуальных эффектов. Предлагается когнитивный анализ таких
эффектов, который доказывает, что актуализация семантических сдвигов во фразеологизмах, вначале
реализованных как заголовок, – это основной способ создания контекстуального каркаса
литературного текста.
Kuznetsova G.V. Cognitive analysis of semantic shifts in phraseological units – titles of Modern English
literary texts
The article deals with an interesting writer’s strategy in using phraseological units to entitle the text and then
use various semantic shifts in the given phraseological unit to achieve certain contextual effects. The cognitive
analysis of such effects is suggested which proves that semantic shifting in the phraseological unit, which was
first used as a title, is the main means to create the contextual frame of a literary text.
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ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Предметом статті є аналіз функціонування комп’ютерних термінів у термінологічних системах
української та англійської мов. Розглянуто та проілюстровано основні шляхи перекладу англійських
комп’ютерних термінів українською.
Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де суспільні функції активно
впливають на її структуру і багато в чому визначають її розвиток. У цьому плані комунікативний статус і
сутність мови комп’ютерників складає теоретичний і практичний інтерес. Тому ця стаття присвячена
такому феномену, як комп’ютерна лексика, поява якої пов’язана з розвитком комп’ютерних технологій.
Розвиток мови – об’єктивний процес, у якому основну роль відіграє молоде покоління як найбільш
гнучкий прошарок населення. Найяскравіше це явище проявляється на зламі епох, у періоди стрімких
соціальних процесів, а також під час розвитку науки і техніки, а у нашому випадку – під час розвитку
нових комп’ютерних технологій. У цьому питанні українська мова, без сумніву, знаходиться під впливом
англійської мови. І ми не зможемо зупинити цей процес доти, поки самі не станемо створювати щось
нове в галузі комп’ютерних технологій. "Сьогодні кожен користувач комп’ютерного середовища, так чи
інакше зустрічається з особливою субкультурою так званих гакерів, у якій є свої міфи, герої, злодії,
звісно, своя особлива мова" [1: 37].
Комп’ютерну лексику починають використовувати не лише комп’ютерники, але й люди, які зовсім не
мають ніякого відношення до комп’ютера, оскільки це явище досить швидко вливається в життя
сучасного суспільства. "Процес набуття нової лексики, більша частина якої є переробленими на місцевий
лад англійськими словами, породило спочатку запозичення, а потім і терміни нової субкультури. І
зрозумілі більшості слова, такі, як "юзер", "вінди", користуються більшою популярністю, ніж їхні
літературні еквіваленти "користувач", "операційна система Windows" [2: 57]. Комп’ютерна термінологія
повинна стати об’єктом уваги вчених – мовознавців, перекладознавців, оскільки, як видно з інших
галузей науки, спеціальна лексика іноді проникає в літературну мову і закріплюється в ній на довгі роки.
При дослідженні комп’ютерної термінологічної системи слід також звернути увагу на наступну низку
особливостей:
1. Процес аналізу комп’ютерної лексики ускладнюється різноманітністю і неоднозначністю термінології
( професіоналізми, жаргонізми, арготизми, сленгізми).
2. Комп’ютерна термінологія у своєму функціонуванні і словотворі підпорядкована законам української
мови. Зокрема, найпоширенішими способами словотворення у комп’ютерній лексиці є афіксальний,
безафіксний, а також лексико-семантичний.
3. Для комп’ютерної лексики характерне застосування мовної гри і засобів мовної експресії.
4. Причини запозичення з англійської мови зумовлені розвитком комп’ютерних технологій в
англомовних країнах, а саме – у США.
5. Для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу. Ми визначили
чотири основних.
Транскодування, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається засобами
абетки мови перекладу. Транскодування неологізмів відбувається в перекладі в тих випадках, коли в
культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відсутнє відповідне поняття і відповідний перекладний
еквівалент, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали
зміст поняття і відповідали вимогам до термінотворення.
Особливо часто транскодування термінів відбувається в тих випадках, коли термін у мові перекладу
складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження.
Транскодування поділяється на чотири підвиди. Розглянемо кожен із них окремо:
Транслітерація: commutator – комутатор; processor – процесор; operator – оператор; monitor –
монітор; printer – принтер; indicator – індикатор; buffer – буфер; portal – портал; server – сервер; laser–
лазер; multimedia – мультимедія; decoder – декодер; port – порт; plotter – плотер; scanner – сканер.
Необхідно зазначити деякі особливості у перекладі цих слів-термінів, а саме: 1) подвоєння
приголосних між голосними не передається, як, наприклад, у слові "комутатор"; 2) літера r у кінці
зазвичай передається, незалежно від того, чи вимовляється вона у слові-джерелі, наприклад, монітор.
© Кучман І.М., 2005
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Транскрибування: tuner – тюнер; browser – браузер; site – сайт; provider – провайдер; cluster –
кластер; display – дисплей; user – юзер; driver – драйвер; cartridge – картридж; computer – комп’ютер.
Цьому шляху перекладу властива така особливість у перекладі українською мовою, як передача в
будь-якому випадку літери r, наприклад , driver – драйвер.
Змішане транскодування: on-line – он-лайн; interface – інтерфейс; organizer – органайзер; device –
девайс; chat – чат; chipset – чіпсет; adaptor – адаптор; chorus – хорус.
Адаптоване транскодування: profile – профіль; matrix – матриця; domain – домен; command –
команда; card – карта; menu – меню; viewer – в’ювер.
Цьому шляху перекладу притаманні наступні особливості: 1) використання в українській мові
пом’якшення в кінці слова, яке відсутнє в англійському слові, наприклад, модуль; 2) наявність родового
закінчення в мові перекладу, наприклад, модифікація; 3) подвоєння приголосних між голосними не
передається в українській мові.
Калькування – переклад лексичних одиниць оригіналу шляхом заміни їх складових частин – морфем
або слів – їх лексичними відповідниками в мові перекладу. Калькування як прийом перекладу частіше
застосовується в перекладі складних слів (термінів). Воно може застосовуватися також стосовно тільки
одного з компонентів складеного слова (терміна). Досить часто калькування застосовуються в перекладі
до тих складних термінів, що утворені за допомогою поширених загальнонародних слів.
У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною послідовності
калькованих елементів. Нерідко в процесі перекладу транскрипція і калькування використовується
одночасно. Наводимо наступні приклади: control panel – панель управління; matrix printer – матричний
принтер; hot keys – гарячі кнопки; file system – файлова система; data warehouse – інформаційне
сховище; artificial neutral network – штучна нейтронна мережа; composite key – композитний ключ;
computer network – комп’ютерна мережа; mailbox – поштова скриня; error checking – контроль помилок;
ring network – кільцева мережа; network neighborhood – мережеве оточення.
Описовий переклад – слово замінюється в мові перекладу словосполученням, яке адекватно передає
зміст слова. При застосуванні описового перекладу важливо переконатися, що в мові перекладу відсутній
перекладний відповідник (зрозуміло, що перекладні словники ще не могли його зафіксувати, проте він
може бути зафіксований, зокрема, у вже перекладеній літературі), щоб не створювати термінологічні
дублети в мові перекладу.
Для того щоб правильно застосувати такий прийом перекладу, необхідно добре знати предметну
сферу тексту, що перекладається, щоб правильно розкрити зміст позначеного терміном поняття.
Пропонуємо розглянути наступні приклади: burning – запис компактдискa; capture; cross fade – плавний
перехід від одного звукового фрагмента або відеокліпа до іншого; deluxe – розширена версія програмного
пакета, яка включає додаткові програми чи можливості; freeware – безкоштовне програмне
забезпечення; software – програмне забезпечення; log – текстовий файл звіту, в який записують усі дії,
які виконує програма, і їх результати; shareware – умовно-безкоштовне програмне забезпечення, з яким
можна працювати протягом певного часу; wizard – інтерактивний інструмент для покрокового
виконання різних операцій; protocol – метод передачі даних.
Еквівалентний переклад – значення англійського слова повністю відповідає значенню одного
українського слова. Цей вид перекладу досить поширений при перекладі англійських комп’ютерних
термінів, хоча в українській мові існує не надто велика кількість слів-відповідників у цій галузі. Ми
можемо навести наступні приклади еквівалентного перекладу: keyboard – клавіатура; memory – пам’ять;
message – повідомлення; mode – режим; mouse – маніпулятор; notepad – записна книжка; pitch – рівень,
висота; screen – екран; desktop – робочий стіл; network – мережа; bar – панель; drive – дисковод; error –
помилка; lock – блокування.
Отже, у нашій статті ми опрацювали лише невелику частку того багатого матеріалу, яким є для
вчених мовознавців комп’ютерна термінологія, але можемо зробити кілька висновків. Із прикладів, які
ми опрацювали, можна вивести таку закономірність: найбільш уживаним шляхом перекладу є
транскодування, а найменш уживаним – калькування.
Комп’ютерна термінологія є, мабуть, найдинамічнішою із термінологічних систем, і в ній навряд чи
колись можна буде поставити крапку та вважати дослідженою, оскільки інновації в комп’ютерній техніці
розвиваються досить стрімко і не дають ні хвилини відпочити лінгвістам, зокрема перекладачам з
англійської мови (звідки й потрапляє до нас більшість комп’ютерних термінів), які покликані тлумачити
ці терміни, перекладати їх, вникати подекуди не лише в мовознавчі питання (який спосіб перекладу
використати), а й у технічні деталі описуваного поняття.
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Кучман И.М. Перевод английских терминов в области компьютерных технологий.
Предметом статьи является анализ функционирования компьютерных терминов в терминологических
системах украинского и английского языков. Рассмотрено и проиллюстрировано основные способы
перевода английских компьютерных терминов на украинский язык.
Kuchman I.M. Translation of English terms in the field of computational technologies.
The article analyses functioning of computational terms in terminological systems of Ukrainian and English
languages. It investigates and illustrates the principal ways of translating English computational terms into
Ukrainian.
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КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВА СТРУКТУРА ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ
СЛОВЕСНОГО ПОЕТИЧНОГО ОБРАЗУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
(НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ К. СЕНДБЕРГА)
У статті пропонується спроба розкриття в ракурсі лінгвокогнітивної парадигми композиційної
природи поетичного тексту через дослідження "поведінки" словесних поетичних образів у межах
композиційно-смислової структури поетичного тексту.
На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки увага дослідників продовжує фокусуватися навколо
проблем художнього тексту взагалі та поетичного зокрема. Нескінченний інтерес для дослідницького
загалу становить вивчення композиційної організації поетичного тексту. З метою відходу від
поширеного в попередніх наукових парадигмах розуміння композиції поетичного тексту як суто
статичного утворення ми використовуємо термін "композиційно-смислова структура поетичного тексту"
на позначення динамічної організації, становлення образного простору поетичного тексту в процесі
конструювання його смислу.
Наша стаття виконана в руслі лінгвокогнітивного підходу, застосування якого значною мірою сприяє
переосмисленню сутності композиції як заданої організації поетичного тексту. Це пояснюється
загальною спрямованістю когнітивної поетики на вирішення питань семантики художнього тексту в
площині ментальних процесів, що має на меті уточнити характер взаємодії між мовою та мисленням.
Теоретико-методологічні засади когнітивної поетики, зокрема положення про втілене розуміння [1: xxi;
2: 45], що є підґрунтям аналогового мапування як механізму концептуальної метафори й метонімії [3],
положення про лінгвокогнітивні операції субститутивного, контрастивного, наративного та
конструктивно-творчого мапування [4: 177-195], уможливлюють виявлення характеру кореляції між
мовленнєвими процесами, об’єктивованими в текстовій тканині, й тими когнітивними процесами
мислення, що активуються в ході конструювання композиційно-смислової структури поетичного тексту
на шляху до його адекватної інтерпретації. Сказане свідчить про актуальність запропонованої розвідки.
Метою статті є дослідити в ракурсі лінгвокогнітивного підходу композиційно-смислову структуру
(далі – КСС) поетичного тексту через аналіз взаємодії в її межах словесних поетичних образів. Визначена
мета передбачає вирішення наступних завдань: 1) уточнити поняття "словесний поетичний образ" через
зіставлення його з поняттям "художній образ"; 2) виявити характер співвідношення словесного
поетичного образу й текстового концепта в межах КСС поетичного тексту; 3) відповідно до характеру
такого співвідношення визначити типи КСС поетичного тексту.
На переконання В.В. Виноградова, зрозуміти й розкрити "розсіяну єдність" образів у структурі
художнього цілого можна лише на основі дослідження законів художньої композиції [5: 152].
Стрижневою домінантою поетичного тексту, конструктивним прийомом його організації в численних
наукових працях називають образ як певну тропеїчну якість [6: 5,17; пор.: 4; 7; 8: 333, 520]. З цих
міркувань цілком виправданим вважаємо розглядати образ як такий, що визначає композиційно-смислову
структуру поетичного тексту.
З огляду на зазначену мету, ми розмежовуємо словесний поетичний образ як форму буття
поетичного тексту й художній образ як форму відображення дійсності, оскільки "образ у слові й образ
за допомогою (рос. посредством) слів – різні поняття й різні задачі" [5: 94].
Загальновідомим є розуміння художнього образу як чуттєвого змісту художнього тексту [9: 97]; це,
власне, не стільки форма відображення дійсності мистецтвом, скільки спосіб засвоєння й перетворення
дійсності [10: 456–457; 5: 155; 11: 363]. Сама форма художнього образу вже не є явищем мови, це явище
мистецтва, хоча й об’єктивоване за допомогою мовного матеріалу [11: 369]. На думку
В.М. Жирмунського, "у будь-якому художньому образі (...) ми маємо наглядне представлення, що разом
із тим містить у собі елементи узагальнення" [12: 191]. Про здатність художнього образу до узагальнення
йдеться, власне, у відомій сентенції О.О. Потебні щодо "згущення думки" [ 8: 520]. Отже, художні образи
не просто відтворюють одиничні факти, об’єктивовані в словесних поетичних образах, але й згущують,
концентрують суттєві для автора сторони життя задля її оцінного осмислення [13: 113]. З огляду на
сказане можна зробити висновок, що перелік художніх образів є гіпотетично кінцевим, закритим
(згадаймо парадигми образів, вибудовані Н.В. Павлович [14]).
Слід зазначити, що протягом тривалого часу в тлумаченні онтологічної природи образу
дослідницький фокус притягується то полюсом гіпертрофованої уваги до словесної оболонки образу, то
полюсом абсолютизації предметно-логічного змісту останнього [див.: 5: 94–129]. Щоб випередити будьякі закиди чи то в формалізмі, чи в імажинізмі, ми користуємося терміном "словесний поетичний образ",
який тлумачимо, вслід за Л.І. Бєлєховою, як лінгвокогнітивний текстовий конструкт, що інкорпорує в
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собі передконцептуальну, концептуальну та вербальну іпостасі поетичного образу (у даному контексті
читай – художнього образу) (примітка наша – О.Л.) [4: 145–167].
Таким чином, словесні поетичні образи (далі – СПО) як такі, що мають можливість репрезентувати
художні образи на зовнішньо-вербальному (тобто, мовленнєвому) рівні, в переважній своїй більшості є
неповторними, конкретними, їх список є нескінченним як нескінченною є сама поетична творчість. Зі
сказаного можна зробити висновок, що словесний поетичний та художній образи співвідносяться як
індивідуальне й типове, конкретне й загальне, явище синтагматичного рівня і явище, що має місце на
рівні парадигматичному.
У межах когнітивної наукової парадигми продовжується вивчення способів відображення, освоєння й
перетворення дійсності (у сучасній термінології – отримання, обробки й аранжування знань) засобами
поетичного мовлення, у чому знаходить вираження подальше опрацювання проблеми художнього образу
з особливою увагою при цьому до лінгвокогнітивних механізмів мислення, що активуються за
допомогою СПО [15: 63; 16: 18]. Із цією метою в когнітивній науці широко використовується термін
"концепт", який визначається як провідник найрізноманітнішої інформації, що повністю чи почасти
матеріалізується в мові [17: 22–23].
Втім, слід зауважити, що концепт, аналізований як складник концептуальної картини світу взагалі, й
концепт, що актуалізується словесним поетичним образом у межах певного поетичного тексту, не є
тотожними поняттями. З певної маси смислів, про які можна вести мову стосовно концепта взагалі, у
процесі осмислення конкретного поетичного тексту активуються лише ті смисли, що є актуальними для
даного контексту. З метою дотримання такого розмежування нами використовується поняття "текстовий
концепт". Слід зазначити, що в нашому розумінні поняття "текстовий концепт" ми спираємося на
тлумачення цього поняття, запропоноване О.М. Кагановською: "Текстовий концепт являє собою
мовленнєво-розумове утворення змістового плану, яке характеризується багатосмисловою напруженістю
та надкатегоріальністю і на текстовому рівні імплікує сукупність певних ознак метаобразів художнього
твору з метою їхньої подальшої експлікації" [16: 24].
Слід зазначити, що текстовий концепт може "проглядати" крізь зовнішньо-вербальний рівень СПО
поетичного тексту. Так, у поетичному доробку К. Сендберга концепт МІСТО представлений безліччю
СПО, як-то: "the city’s push and fury" – "натиск і розлюченість міста" [21: 52], "the streets were lean as the
throats of hard seafish soaked in salt and kept in barrels many years" – "вулиці були худющі, як глотки
висушених оселедців, роками витриманих у бочках " [21: 238], "The city is a tool chest opened every day, / a
time clock punched every morning" – "Це місто – скринька з інструментами, що відкривається щодня, /
годинник, що калатає щоранку" [21: 278] та ін. Утім, текстовий концепт може постати й з такої взаємодії
СПО, коли вони не мають з ним позірного зв’язку. Так, у вірші "The Harbor" – "Гавань" СПО "huddled
and ugly walls" – "нагромаджені й огидні стіни" й "women / Looked from their hunger-deep eyes, / Haunted
with shadows of hunger-hands" – "жінки / Дивилися безоднями голодних очей / Переслідувані примарними
руками голоду" [21: 5] є метонімічними позначеннями концепта МІСТА як міста-потвори, містапроститутки, міста-жебрака.
Таким чином, можна зробити висновок про потенційність локалізації текстового концепта в межах
зовнішньо-вербального рівня КСС поетичного тексту й загального, інтегруючого, "наскрізного"
характеру текстового концепта в межах не лише зовнішньо-вербального, але й концептуального рівня
КСС певного поетичного тексту, що проілюстровано нами на прикладі тексту "The Harbor" – "Гавань".
Такий висновок солідарний з принципом художнього метаопису, запропонованим Ю.С. Степановим,
згідно з яким в образній системі художнього твору наявні дві системи образів – система безпосередньо
виражених образів і система безпосередньо невиражених образів [18: 290].
Відповідно до співвідношення словесних поетичних образів і текстових концептів, у межах КСС
певного поетичного тексту розмежовуємо простий, складний і ускладнений різновиди КСС такого тексту.
Проста КСС визначається такими СПО, що скеровані на розкриття одного текстового концепта. У
цьому випадку "локальний" текстовий концепт збігається з "наскрізним" (метаобразом). Так, КСС вірша
"Bringers" – "Ті, що приносять" К. Сендберга вибудовано навколо одного текстового концепта – концепта
СМЕРТЬ, що активується концептуальною імплікацією архетипу ТЕМРЯВА, представленого на
зовнішньо-вербальному рівні тексту експлікатами "dusk" – "сутінки", "dust" – "прах", "dreams" – "сни":
"Cover me over / In dusk and dust and dreams. / Cover me over / And leave me alone. / Cover me over, / You
tireless, great. / Hear me and cover me, / Bringers of dusk and dust and dreams" – "Огорніть мене /
Сутінками, прахом і снами. / Огорніть мене / І дайте мені спокій. / Огорніть мене, / Ви, невтомні,
могутні / Почуйте мене й огорніть мене, / Ви, що приносите сутінки, прах і сни" [21: 129].
Складна КСС характеризується такими СПО, що актуалізують два або більше текстових концепти у
рамках одного поетичного тексту. Зрозуміло, що в цьому випадку йдеться про текстові концепти
"локального" характеру. Слід зазначити, що можна спостерігати два типи співіснування таких концептів
у межах певного поетичного тексту, за яких СПО, що активізують текстові концепти: 1) є відносно
рівноправними між собою, не залежать один від одного (дуже часто такі образи вводяться до поетичного
168

О.Л. Ляшик. Композиційно-смислова структура поетичного тексту крізь призму словесного поетичного образу:
лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі віршів К. Сендберга)

тексту за допомогою монтажної техніки); 2) один із СПО (певна група СПО, що активізують один
текстовий концепт) є домінуючим, відповідно до чого доречним є визначення типу поетичного мислення
(аналогічне, асоціативне, парадоксальне, параболічне, есеїстичне [4: 168–195]), на основі якого ці образи
об’єднано в межах одного поетичного тексту.
Прикладом КСС першого типу є КСС поетичного тексту "Two Items" – "Дві нотатки" К. Сендберга
[21: 237], в якому СПО"strong river waters shoving their shoulders" – "сильні річкові води проштовхують
свої плечі", "stars lost in the sky ten days of drizzle spread over the sky saying yes-yes" – "зірки, що загубилися
в небі за десять днів мжички, розсипались по небу, говорячи так-так", що активують концепти,
відповідно, ВОДА й НЕБО, та розкидані по текстовій тканині СПО, що активують концепт ЛЮДИНА,
змінюють одне одного не в будь-якій причинній послідовності, а відповідно до деяких прихованих,
внутрішніх зв’язків та асоціацій. У цьому контексті актуальною є паралель з технікою монтажу в кіно:
"Монтаж не є зв’язком кадрів, – зазначає Ю.М. Тинянов, – це диференційна зміна кадрів, але саме цьому
змінюватися можуть кадри, у чомусь співвідносні між собою. Ця співвідносність може бути не лише
фабульного характеру, але значно більшою мірою – стильового. Кадри в кіно не "розгортаються" в
послідовному ряді – вони змінюються. Такою є основа монтажу" [19: 51]. СПО, що визначають тип КСС
"Двох нотаток", попри свою позірну незалежність, змінюють одне одного не випадково чи довільно, а
відповідно до єдиної настанови, що відповідає окресленню "наскрізного" концепта даного вірша –
метаобразу КРАЇНА ([21: 237]).
До поетичного тексту, що має складну КСС другого типу, відносимо текст "Southern Pacific" –
"Тихоокеанський південь" – К. Сендберга [21: 105], в якому зовнішньо-вербальний рівень об’єктивує
концепт СМЕРТЬ: "Huntington, / Blithery, sleep in houses six feet long" – "Хантінгтон, / Блізері, спіть у
домівках довжиною в шість футів". Концепт СОН, втілений у експлікаті "sleep" та перифраз "houses six
feet long", що використовується в тексті на позначення труни, активізують концептуальну метафору
СМЕРТЬ – ЦЕ СОН. Проте рядки "Huntington dreams of railroads he built and owned. / Huntington dreams
of ten thousands men saying: Yes, sir" – "Хантінгтону сниться залізниця, яку він збудував, і яка була його
власністю. / Хантінгтону сняться десятки тисяч людей, що говорять: Так, сер" та "Blithery dreams of
rails and ties he laid. / Blithery dreams of saying to Huntington: Yes, sir" – "Блізері сняться рейки й шпали,
які він клав. Блізері сниться, як він говорить Хантінгтону: Так, сер", проводячи паралель між життєвими
шляхами Хантінгтона й Блізері, активують концепт ЖИТТЯ, що специфікується контекстом у
концептуальній метафорі ЖИТТЯ Є НЕСРАВЕДЛИВІСТЬ. На основі контрастивного мапування, яке
полягає в цьому випадку в проектуванні онтологічних властивостей сутності життя як несправедливості
на протилежні онтологічні властивості сутності смерті, активізується концептуальна метафора СМЕРТЬ
Є СПРАВЕДЛИВІСТЬ, що зумовлює переосмислення першої частини тексту. Отже, КСС вірша
визначаємо як складну, таку, що базується на парадоксальному поетичному мисленні, яке виявляється в
контрастивному мапуванні зазначених вище сутностей.
КСС поетичного тексту "Crimson Changes People" – "Темно-червоний колір змінює людей" К.
Сендберга [21: 168] визначають СПО, що активують концепти ВІЙНА й СМЕРТЬ. При цьому
онтологічні ознаки царини смерті, об’єктивовані в СПО "a crucifix in your eyes" – "розп’яття в твоїх
очах", "No Man’s Land in your eyes" – "Країна-Де-Немає-Місця-Людині в твоїх очах", "in the red death jazz
of war" – "у червоному смертельному джазі війни" тощо, проектуються на онтологічні ознаки царини
війни, активуючи концептуальну метафору ВІЙНА – ЦЕ СМЕРТЬ. Таким чином, зазначену КСС ми
можемо зарахувати до КСС складного типу, що базується на аналоговому поетичному мисленні. На
основі аналогового поетичного мислення співвіснують СПО і в межах КСС поетичного тексту
К. Сендберга "Death Snips Proud Men" – "Смерть скошує гордовитих людей" [21: 177]. Зовнішньовербальний рівень КСС цього тексту провокує осмислення концепта СМЕРТЬ через концепти
(АЗАРТНА) ГРА, ПОГРАБУВАННЯ й СОН, причому актуалізуються відповідні концептуальні
метафори СМЕРТЬ – ЦЕ АЗАРТНИЙ ГРАВЕЦЬ, СМЕРТЬ – ЦЕ ГРАБІЖНИК, СМЕРТЬ – ЦЕ НЯНЬКА.
Для ускладненої КСС характерною є розмитість обрисів СПО, утрудненість або й неможливість
встановлення певних смислових зв’язків між ними, активізації на їх основі певних текстових концептів.
Прикладами поетичних текстів, яким властивий такий тип КСС, є тексти К. Сендберга "Sandpipers" –
"Кулики" [21: 207], "Half Moon in a High Wind" – "Половина місяця на сильному вітрі" [21: 213],
"Potomac River Mist" – "Туман річки Потомак" [21: 229], "Bitter Summer Thoughts № 3" – "Гіркі літні
думки № 3" [21: 391] та інші. Конструювання КСС цих поетичних текстів відбувається через так званий
"плин свідомості", в якому об’єктивується динаміка думки читача по дешифруванню смислу тексту. На
переконання І.І. Ковтунової, прагнення не просто викладати результат пізнання й сприйняття світу,
але й образно зображати думку, почуття й сприйняття як процес, як "плин свідомості", є однією з
яскраво виражених тенденцій мистецтва ХХ ст. [20: 16].
Таким чином, можна зробити висновок, що домінантою композиційно-смислової структури
поетичного тексту є словесний поетичний образ, що з виходом на концептуальний рівень активізує певні
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концепти, які мають статус текстових у межах певного поетичного тексту і в свою чергу становлять
підґрунтя для активації більш загальних, "наскрізних" текстових концептів, або метаобразів.
Подальшою перспективою дослідження вважаємо вивчення особливостей функціонування СПО в
межах КСС різножанрових поетичних текстів К. Сендберга з метою виявлення домінанти когнітивного
стилю поета в аспекті жанрово-композиційного конструювання поетичних текстів.
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Ляшик Е. Л. Композиционно-смысловая структура поэтического текста сквозь призму словесного
поэтического образа: лингвокогнитивный аспект (на материале стихотворений К. Сендберга ).
В статье предлагается попытка раскрытия в ракурсе лингвокогнитивной парадигмы композиционной
природы поэтического текста путем исследования "поведения" словесных поэтических образов в
пределах композиционно-смысловой структуры поэтического текста.
Lyashyk O.L. Compositional and notional structure of the poetic text through the verbal poetic image: a
cognitive perspective (based on poems of Carl Sandburg).
The article focuses on revealing the composition nature of poetic texts from a cognitive perspective, which is
conducted according to the "behaviour" of verbal poetic images within the compositional and notional structure
of a poetic text.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ В
РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ
У статті розглянуті функціональні особливості вживання простого контактного повтору в
художньому, публіцистичному та науковому типах дискурсу.
Загальні завдання функціонального аналізу полягають у дослідженні реалізації функцій мови та її
виражальних засобів у певних умовах мовленнєвої діяльності, виявленні функцій, важливих для
спілкування. Іншими словами, комунікативна система в її реальному використанні стикається з певними
біологічними, психологічними та соціальними обмеженнями [1: 167]. Аналіз останніх досліджень повторів
свідчить про занадто структурний наголос у вивченні особливостей їх уживання у мовленні [2: 2]. Крім
того, у переважній більшості досліджень повтор розглядається у зв'язку з текстом та його категоріями (див.,
напр., огляд Г.Г. Москальчук [3: 11]), а функціонування повторів у різних типах дискурсу практично не
досліджується (особливо це стосується простого контактного повтору, функціонування якого має свої
відмінності). Доцільність аналізу вживання ПКП у різних типах дискурсу продиктована рядом причин: 1)
різниця ступенів емоційності, експресивності, що характеризує простий повтор, коли він вживається в
різних типах дискурсу; 2) різниця цілей, які можуть бути досягнуті за допомогою простого повтору.
Останній момент є найбільш важливим для опису функціональної природи ПКП, оскільки особистість порізному виражає себе в різних мовознавчих структурах чи дискурсі [1: 170].
1. Особливості вживання ПКП в художньому дискурсі.
1.1. Функції простих повторів у розмовному діалогічному дискурсі.
Простий повтор – явище, особливо поширене у діалогічній мові. Розгляду повторів у двох суміжних
репліках присвячено ряд досліджень. Однак слід відзначити, що аналізуються переважно лексичні
повтори. Ставлення співрозмовників до дійсності не може бути однаковим, отже, повторюване слово
може змінюватись у репліці-відповіді. Безперечно, досить часто повтор відповідних лексичних одиниць
(особливо коли він здійснюється без зміни граматичної форми, синтаксичної ролі повторюваного слова)
обумовлений емоційністю мови. Найбільш поширеним засобом зв'язку (зчеплення) реплік є повторення
словникових елементів однієї репліки в іншій. В основі будь-якого тексту, в тому числі й діалогічного,
знаходиться прагматичний фактор, тобто комунікативне ціленастановлення. В основі діалогу-полеміки
ПКП є суб'єктивно відображеною та відтвореною адресатом частиною вже переданої інформації. Іншими
словами, повторна дія отримує подвійну прагматичну скерованість, а саме: повторна дія є результатом
впливу репліки і сама починає виконувати власне ціленастановлення у вигляді вербальних та
невербальних дій. Коли звуковий чи зоровий сигнал у природі наштовхується на перешкоду, він
повертається назад у вигляді повтору. У діалогічному мовленні такою перешкодою може бути
непорозуміння, яке породжує різні типи повтору, основним серед яких у діалозі є повтор-перепитування.
Таким чином, ми можемо виділити наступні функції, що їх виконує ПКП у розмовному діалогічному
дискурсі:
1.ПКП є засобом стилізації природної мови:
а) індивідуальний стиль мовця:
"Have you visited one of the bordellos yet?" "I… I, no…no, I, or, haven't."
"Oh, in that case, may I be a guide?" (J. Clavell. Gai-Jin)
б) засіб підтримання теми розмови:
"Ware licked his lips, bulging eyes on the doorway." "Is – is she?" "Fine, fine! But she wants to see him, not
you. God!" he sighed to a still-stunned Philip. (J. Jakes. The Rebels)
в) засіб зміни теми розмови:
"Look, Ms.Love, we – " "It's Reggie" "Okay, okay. Reggie, uh, look, we're sorry. We, uh, got a little carried
away, and well, we apologize." (J. Grisham. The Client)
г) вибір більш вдалого звороту мови:
"Quick, tell us what happened. Where's young, Mr.Struan?""Oh, Jamie, je…I–I" The girl made a desperate
effort to collect herself, disoriented (J. Clavell. Gai-Jin)
д) паузація (хезитація), метою якої є обдумування комунікативної поведінки:
"We, er, we just wanted to see you were all right, Mademoiselle. We, er, we caught a man in the shrubbery,"
Babcott said hurriedly, "nothing to worry about." (J. Clavell. Gai-Jin)
ж) уточнення або роз'яснення :
"Was it your father who told you about the place at the lake?" Wren shook his head. "Then who did it?" I
asked. "Creed." "Creed?" "He's one of the janitors at school. He makes toothpicks, and we buy them for a
dollar." (P. Cornwell. The Body Farm)
© Маліновський Е.Ф., 2005
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з) згода / незгода:
"It means simply that I can never repeat anything you tell me unless you tell me I can repeat it." "Never?"
"Never. It's like talking to your doctor or minister."(J. Grisham. The Client)
і) емоційна реакція співрозмовника на висловлене:
"Why did you come to Memphis?" "Dammit, kid! Full of questions, aren't you?"
"Yeah. Why'd you client kill Senator Boyette?" "Why, why, why, who, who, who.You're a real pain in the ass,
Mark." (J. Grisham. The Client)
2.ПКП є засобом емоційного підсилення вже висловленого:
"It was at church. She came in with her guitar because it was her turn."
"Her turn for what?" "For music. Usually Owen or Phil plays the piano, but sometimes Emily would play
guitar." (P. Cornwell. The Body Farm)
3.ПКП є засобом реалізації прагматичних настановлень (активізація уваги, створення образу
тощо):
He paused, looked around, and sipped his coffee. "So they use all sorts of dirty tricks." "Such as?" "Such as
offering money to family members of jurors."(J. Grisham. The Runaway Jury)
4.ПКП є засобом структурної організації діалогічної єдності:
а) синтаксичний засіб зчеплення реплік:
"It's not good. We should get a doctor quickly." "We'd… we'd better… better circle for Yokohama." "Yes…
yes, I suppose so." (J. Clavell. Gai-Jin)
б) структурна основа побудови діалогічної єдності:
"It says Mark, Mark where are and I can't make out the rest of it." "Right. The handwriting is awful and the
pen ran out of ink, but our expert says the same thing. "Mark, Mark where are." (J. Grisham. The Client)
1.2. Функції простих повторів у монологічному дискурсі.
Характерною ознакою монологічного дискурсу (на відміну від діалогічного) є певне зміщення
акценту з емоційного компонента висловлювання на змістовий. Іншими словами, змістовий компонент
висловлювання, що містить простий контактний повтор, набуває характеру основного, а емоційний –
фонового. На нашу думку, співвідношення змістового та емоційно-експресивного планів висловлювання
може стати критерієм для виділення функцій, що їх виконує ПКП у монологічному дискурсі.
1. Яскравим проявом лейтмотивної функції є періодичність повтору ключових слів, які є елементами
простого повтору:
"Jim sucked and sucked at the jug, and now and then he got out of his head and pitched around and yelled;
but every time he cаme to himself he went to sucking at the jug again." (M. Twain. The Adv. Of H. Finn)
2. Композиційно-зображувальна функція проявляється в композиційно-мовному поєднанні плану
оповідача та плану персонажа (повтор у цьому випадку є індикатором психологічної та мовної
"присутності" персонажа) [4: 73-75]:
"She grabbed me and hugged me light; and then gripped me by both hands and shook and shook; and the
tears come in her eyes, and run down over; /…/" (M. Twain. The Adv. Of H. Finn)
3. Авторська позиція у висловлюванні може варіювати від стилістично-нейтральної до такої, що
виражена експліцитно, що дозволяє однозначно судити про ставлення автора до персонажа, події,
передати позицію автора, підтримати увагу читача, полегшити адекватне сприйняття тексту:
"He murdered Helene over and over again, in a thousand delicious ways." (S. Sheldon. Bloodline)
4. Реалізація прагматичних настановлень має на меті перш за все створення образу персонажа,
прагнення привернути до нього увагу:
"Elizabeth lay there, letting the past wash over her, remembering, remembering it all." (S. Sheldon.
Bloodline)
5. Комплекси з простим контактним повтором виконують функцію структурної організації тексту,
створення ритміко-евфонічного малюнка тексту, інтонаційно-ритмічної побудови його частин:
"And then faster and faster they went, all of them dancing, first one foot out in the air and then the other, the
horses leaning more and more, and the ringmaster going round and round the center pole, cracking his whip
and shouting "Hi! hi"/…/ (M. Twain. The Adv. Of H. Finn)
6. Однією з основних функцій ПКП у монологічному дискурсі є емоційно-експресивна, тобто
інтенсифікація певного суб'єктивно-модального значення, коли повтор виступає показником емоційного
(збудженого) висловлювання та міркування:
"She kept replaying the evening over and over in her mind." (S. Sheldon. Bloodline)
7. Серед усіх видів інформації, що міститься в тексті, особливо важливе значення має змістовопідтекстова інформація, яка утворюється на стику змістово-фактуальної та змістово-концептуальної
інформації. Це прихована інформація, яка одержується реципієнтом завдяки спроможності виражальних
засобів мови (в даному випадку ПКП) створювати асоціативні і конотaтивні значення [5: 48; 6: 33]:
"All that love which had spurned was now transferred, lavished upon Nicholas. He adored the boy, he would
not deny it, and he would cherish him, hold him close to his heart, always…always" (A.J. Cronin. The Spanish
Gardener)
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8. Окрім емоційної напруженості та емоційно-художнього впливу на адресата, ПКП може також
виконувати функцію суб'єктивної оцінки подій та інтенсифікації змісту висловлювання [7: 144]:
"Suddenly Byrne flung himself on his knees by the side of the body, and dry-eyed, fierce, opened the shirt
wide on the breast, as if to tear the secret forcibly from that cold heart which, had been so loyal to him in life!
Nothing! Nothing!" (Joseph Conrad. The Inn Of The Two Witches)
9. Простий повтор може виконувати в монологічному дискурсі ряд гетерогенних функцій, що є
підвидами основних, а саме: вокативну, ідентифікуючу, описову, застосування яких в свою чергу
залежить від ряду факторів, а саме: жанру тексту, частини мови, що повторюється, тощо:
"She tried to keep her eyes open, but they were heavy weights, and the instant they closed she began to feel
herself sinking down, down, into a soft cushion of nothingness." (S. Sheldon. Bloodline)
1.3. Функції ПКП у поетичному дискурсі.
Поезія – це літературний жанр, в якому ідеї, почуття, реалії виражаються специфічним шляхом. Це
свого роду синтез, строго уніфікована комбінація ряду диверсивних елементів, які хоч і можуть
аналізуватись окремо, однак повинні розглядатися комплексно, як невід'ємні частини всього поетичного
твору. Хоча ця єдність, когезія є необхідним елементом будь-якого літературного жанру, вона особливо
суттєва для поезії, оскільки поетичний твір – це нерозривне поєднання форми і змісту, предмету та
методів його опису. Поезія відрізняється від прозового твору ще й тим, що відбір лексики, її звукова
сторона, порядок слів набувають лише другорядного значення – вся їх цінність полягає саме в їх
спроможності висловити ту чи іншу ідею. Ще одним суттєвим елементом поетичного твору, його
метричним елементом є розмір, як елемент структури вірша, його звукова модель. У силу своєї
структурної організації звукові моделі задіюють рекуренцію [8: 53]. Поряд з такими характерними для
поетичних творів виражальними засобами, як синтаксичний паралелізм, хіазм, анафора, антитеза,
простий контактний повтор виконує ряд функцій, а саме:
1.Надання фразі чи строфі композиційної гармонійності, оскільки повтор у поезії – явище музичноритмічне:
"And hand in hand, on the edge of the sand.
They danced by the light of the moon,
The moon,
The moon,
They danced by the light of the moon" (E. Lear. The Owl And The Pussy-Cat)
2.ПКП може виступати засобом напруженості інтонації:
"Gas! Gas! Quick, boys An ecstasy of fumbling
Fitting the clumsy helmets just in time; /…/" (W. Owen. Dulce Et Decorum Est)
3.Досить часто ПКП у віршах використовується для уповільнення розповідання, шляхом
надлишкового уточнення дії, що не потребує додаткового пояснення:
"For ten years in the wings she bore my comings and goings
Gently, gently, she lets me down." (S. Romer. St. Stephen)
4.Маючи високий ступінь експресивності, ПКП слугує засобом виразу емоційного стану мовця:
"Away! Away! For I will fly to thee,
Not charioted by Bacchus and his pards, /…/" (J. Keats. Ode To A Nightingale)
5.Рівномірне розташування комплексів з простим повтором слугує засобом структурної організації
поетичного твору:
"/…/ And the highwayman came ridingRiding-ridingThe highwayman came riding, up to the old inn-door /…/
/…/ A red-coat troop came marching –
Marching-marchingKing George's men came marching, up to the old inn-door /…/
"/…/ A highwayman comes ridingRiding-ridingA highwayman comes riding, up to the old inn-door /…/" (A. Noyes. The Highwayman)
2.
Особливості вживання ПКП у публіцистичному дискурсі.
У газетно-публіцистичних текстах широко використовується переважна більшість типів повторів.
Однак, експресивно-естетичний та асоціативно-образний компоненти в них зведені практично до
мінімуму. Навряд чи ми можемо говорити про те, що повтори в газетно-публіцистичних текстах
виконують функції, які пов'язані, перш за все, з суперобразністю, а саме: експресивну, апелятивну,
волюнтативну, емотивну, орнаментальну та інші. На відміну від художнього дискурсу, де стилістичний
ефект досягається саме завдяки додатковим та стилістичним відтінкам, які накладаються на основне
значення слова, в публіцистичному дискурсі більша роль відводиться саме змістовому компоненту
висловлювання. Однак це не означає, що повтори в публіцистиці повністю втрачають емоційний
компонент. У такому разі вони повністю втратили б можливість впливати на почуття читача. Особливо
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це стосується простого повтору, емоційний компонент якого значно вищий порівняно з іншими типами
повторів. Аналіз різного типу публіцистичних текстів дає можливість виділити ряд функцій, що
обумовлюють вживання ПКП у публіцистичному дискурсі.
1. Надзвичайно високим ступенем емоційності та експресивності відрізняється ПКП у рекламних
текстах, метою яких є досягнення певного прагматичного ефекту. Ступінь експресивності залежить,
перш за все, від частини мови, що повторюється:
"I want to choose new mortgage product, again and again and again.
And always get great deals./…/" (Sunday Express)
2. Враховуючи те, що одним з головних призначень газетно-публіцистичного тексту є передача
інформації, основною функцією ПКП можна вважати репрезентативну функцію, тобто виділення в
тексті змістово-фактуальної інформації. Причому ПКП може носити стилістично-нейтральний характер,
а позиція, думка автора взагалі може бути відсутня. Наприклад:
"Many, many important ecosystems are disappearing just as we begin to grasp their unique significance."
(Time)
3. Публіцистичний текст, окрім наведення фактів, точок зору, може включати в себе елементи
аналізу з боку автора. Це так званий авторський аналітичний коментар, мета якого – формування та
спрямування суспільної думки у потрібному напрямі. У цьому випадку чітко поєднується фактична
(об'єктивна) інформація з аналітичною (суб'єктивною) :
"Michael Morris, general counsel for Sun Microsystems, crowed that "Microsoft" is in deep, deep trouble,
and they know it." (Time)
4. Авторська позиція в тексті не завжди може передаватись експліцитно. Іншими словами, ми можемо
говорити про функцію створення змістово-підтекстової інформації, непрямого впливу на читача,
наведення суб'єктивно-об'єктивної оцінки явища, події, процесу тощо:
"Iain Dale, director of politico. co. uk, the leading online political bookshop, said. "If I were Tony Blair, I
would be afraid, very afraid" (Sunday Express)
5. Досягнення певного прагматичного ефекту при викладенні фактичної інформації неможливе без
виконання простим контактним повтором зображувальної функції, тобто без створення об'єктивного
образу, наведення найбільш суттєвих характеристик персонажа. Широко використовуються такі форми,
як опитування респондентів, інтерв'ю, цитування тощо. Авторський аналіз при цьому відсутній:
"I really, really want it to happen," she says, her eyes searching mine. "I'm trying to think positive. But
sometimes I can't". (The Sunday Review)
6. Авторська позиція не завжди є стилістично нейтральною. Виконання простим повтором функції
гіперболізації сприяє більш швидкому формуванню позицій читача в потрібному (перш за все, для
автора) напрямі:
"From sorrys that never were to the sorriest sorrys we're ever to see, PERI ranks the contrition
competition, 0 to 10 /…/." (Newsweek)
7. Повтор у газетно-публіцистичних текстах може виконувати також функцію спонукальної
модальності, реалізації якої сприяє поєднання ПКП з іншими типами повтору:
"So that all humanity can benefit, we must take the leadership role as explorers, pioneers and innovators
in seeking new worlds. 'Up, up and away!' should be the new battle cry." (Time)
8. Досягнення автором образної, стилістично-різноманітної мови неможливе без створення ефекту
інтонаційної ритмізації. Іншими словами, застосування простого повтору сприяє створенню ритмоевфонічного малюнка тексту. Наприклад:
"But I have to understand that I've asked for invites to private events, and with the best will in the world,
unless I know someone involved, etc., etc." (The Sunday Review)
9. Як структурна одиниця будь-який текст (художній, публіцистичний, науковий) будується за
певними принципами. У цьому сенсі ми можемо говорити про виконання простим та вторинноконтактним повтором архітектонічної функції:
"The film was made out of incidents and accidents. And in five days the whole thing was over. It was like a
dream, a dream with dollars and cents which is finally being realized." (Sunday Express)
10. Мінімізація експресивності різних типів повтору аж ніяк не означає повного вилучення з тексту
емоційного компонента. Однак експресія в цьому випадку передбачає не просто вплив на почуття
читача, а відображення реальної картини того, що відбувається. Застосування найбільш експресивно
забарвлених фігур, таких, як анадиплоза, фреймінг і особливо простого контактного повтору, має на меті,
перш за все, реальне відображення явища, процесу, події тощо:
"We have more police than ever, nearly 3,000 community support officers and going up even more. The
biggest thing for us is that public expectations have risen, and risen, in terms of what the police should do."
(Sunday Express)
11. Характерною тенденцією сучасного публіцистичного дискурсу є використання ПКП, який
виконує лише номінативну функцію (термінологізація елементів ПКП). Це сталі вирази типу face-to-
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face, moment-by-moment, end-to-end, ear-to-ear тощо. Широко використовуються також кліше типу more
and more, hand in hand, all in all, week by week, основою яких є простий повтор:
"Fasting, yoga, and mediation go hand in hand," says co-director Frank Jensen. (The Sunday Review)
Простий контактний повтор, на нашу думку, є своєрідним критерієм, що визначає розвиток та
функціонування публіцистичного дискурсу, а також продуктивним способом організації матеріалу.
Частотність та характер застосування ПКП залежать від ряду факторів: наявність / відсутність авторської
оцінки (аналізу), індивідуальний стиль автора, експресивно-емоційна ємність та понятійна основа частин
мови, що повторюються, прагматична скерованість та модальність тексту тощо.
3. ПКП у науковому дискурсі.
Одним з ефективних засобів вираження тематичної єдності наукового тексту є різні повтори,
починаючи від відтворення в контексті так званих ключових форм і закінчуючи іншими засобами
лексико-стилістичного зв'язку. До функцій, що їх виконують повтори у науковому тексті, на думку Н.М.
Разінкіної, слід віднести такі: досягнення прагматичного ефекту, суб'єктивно-оціночне ставлення до
явища та його опис, аргументований виклад положень, що висуваються автором, зіставлення та
уточнення фактів, їх протиставлення, перерахування, створення певної образності тощо [9: 135-155].
Найбільш суттєвими для організації наукового дискурсу Н.М. Разінкіна вважає анафору, паралельне
побудування синтаксичних конструкцій, лексичну синонімію, анадиплозу, хіазм тощо [Id]. На нашу
думку, одним з ефективних засобів утворення смислової, структурної, стилістичної єдності, виразу
лейтмотивної функції та ритмічної організації висловлювання є простий контактний повтор. Порівняно з
іншими фігурами повтору використання простого контактного повтору зумовлене, на нашу думку,
такими функціями:
1. Наявність чіткого підпорядкування наукового дискурсу певним смисловим, стилістичним,
структурним канонам (що й відрізняє його від інших типів дискурсу) аж ніяк не виключає хоча б
фрагментарного застосування елементів інших типів, особливо дискурсу художнього, що, в свою чергу,
дозволяє поєднати смислове навантаження з емоційним, причому ступінь останнього залежить, перш за
все, від частини мови, що піддається повтору:
"Romans! Romans! Make haste to demolish those amphitheatres, break to pieces those statues, burn those
paintings; drive from among you those slaves who keep you in subjection, and whose fatal arts are corrupting
your morals". (The Social Contrasts And The Discourse)
2. Простий контактний повтор використовується з метою детального опису чи характеристики того
чи іншого об'єкта, явища, процесу. Він використовується не лише для створення фону, але й як засіб
експресивного виділення будь-якого слова, що несе основне смислове навантаження:
"An image with high contrast has very light light areas and very dark dark areas". (The Scanner Handbook)
3. Підвищення тенденції до повної або часткової термінологізації елементів повтору в складі
термінів-композитів та термінів-словосполучень функціонально обумовило використання простого
повтору як засобу виразності. Такий тип простого повтору можна назвати термінологічним, що виконує
також і номінативну функцію:
"The new Best Western president emphasized cost cutting, tight budgets, and controlled expansion rather
than go-go growth." (Organization Theory)
4. Багаторазове використання напівконтактного простого повтору (N + conj. + N або N + prep. + N) в
межах синтаксичної єдності дозволяє уникнути застосування стилістично забарвлених лексичних
одиниць, розташованих контактно (що абсолютно не характерно для наукового дискурсу).
Окрім того, цей вид простого повтору надає структурі ритмічної впорядкованості:
"The contingency theorists concluded that universally accurate answers to the classical organizational
questions did not exist. Instead the "best" organizational approach varied from industry to industry, department
to department, and person to person." (Organization Theory)
5. Безперечним є той факт, що понятійна основа повнозначних частин мови (особливо дієслів)
значно ширша, ніж у службових частин мови. Мова може йти не тільки про понятійну основу, але й про
емоційну ємність повнозначних частин мови, розташованих контактно. Через високий ступінь
емоційності ПКП дієслів та прислівників у науковому дискурсі відсутній. Тому ПКП таких частин мови
замінюється напівконтактним повтором прийменників або прислівників типу again and again, over and
over, more and more тощо:
"If the camera department gets more and more floor space, and uses it to sell more and more cameras, the
eventual result might be a drugstore with no drugs." (Organization Theory)
6.Досягнення образності висловлювання з елементами суб'єктивно-оціночної позиції автора стосовно
об'єкта, що описується, є також можливим завдяки повторенню коренів, основ слів у межах однієї
граматичної основи, що також надає висловлюванню певної тавтологічності, яка, однак, адекватно
сприймається реципієнтом:
"First, he recommended dividing the labor of industrial organizations between those who plan the work
(management) and those who do the work (labor). Let planners plan, managers manage, and workers work."
(Organization Theory)
175

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

7. Контактне або напівконтактне розташування комплексу N + prep.+N або Adj. + prep. + Adj.
характеризується високим ступенем ідіоматичності та виражає кількісну оцінку, спрямовану на
інтенсифікацію кількості та якості:
"All in all, therefore a strategy of vertical integration can be captured and many of the disadvantages avoided
via long-term cooperative partnerships with key suppliers." (Crafting And Implementing Strategy)
8. Досягнення певного прагматичного ефекту, аргументований виклад матеріалу, ритмічна
впорядкованість матеріалу (тобто все, що полегшує сприйняття тексту) є можливим також через
застосування вторинно-контактного повтору (анадиплози):
"From the earliest times, a major motive driving each organization's creator has been to achieve certain
goals – goals that could only be attained by finding and using methods for accomplishing more than the
organization's creator could accomplish personally". (Organization Theory)
9. Контактний повтор часток, вигуків, релятивів – нехарактерне явище для англійського наукового
дискурсу. Він слугує лише певним засобом стилізації тексту:
"The interesting result of this Yes-Yes-No-Yes response series is that the manager may use any of the five
approaches to solve this problem." (Organization Theory)
10. Ми вже згадували про те, що емоційний компонент повтору (в цьому випадку контактного)
зведений практично до мінімуму, тому що науковий дискурс потребує не емоційної, а точної, доказової
мови. Однак збільшення емоційного компонента є можливим завдяки збільшенню як кратності елементів
повтору, так і одночасовому застосуванню різновидів повного контактного та напівконтактного
повторів:
"There are two good reasons to go head-to-head against rival companies, putting one's own strengths
against theirs price for price, model for model, promotion tactic for promotion tactic, and geographic area by
geographic area." (Crafting And Implementing Strategy).
Вищевикладене дає підстави зробити висновок, що ПКП є специфічним соціолінгвістичним
феноменом, у якому поряд з лексичним, семантичним, стилістичним особливої ваги набуває також
особистісний чинник. Перспективою дослідження є аналіз взаємодії цих чинників у різних типах
дискурсу.
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Малиновский Э.Ф. Функциональные особенности употребления простого контактного повтора в
различных типах дискурса.
В статье рассмотрены функциональные особенности употребления простого контактного повтора в
художественном, публицистическом и научном типах дискурса.
Malinovsky E.F. Functional peculiarities of using simple contact repetition in various types of the discourse.
The papers considers functional peculiarities of using simple contact repetition in belles-lettres, publicistic and
scientific types of the discourse.
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АРТИКЛЬ У ГАЗЕТНОМУ ЗАГОЛОВКУ ТА ЙОГО ТЕКСТОТВОРЧА ФУНКЦІЯ
У статті розглядається вплив артикля або його відсутність у заголовку на організаційну структуру
газетної статті.
Наш аналіз показує, що артикль вживається у заголовках у певних випадках. Для того, щоб описати
їх, необхідно більш глибоко проникнути у сутність заголовків узагалі, газетних заголовків зокрема та
виявити функції артиклів, що і складає мету цієї статті.
Особливостям заголовка та композиційної структури повідомлень присвячено чимало досліджень [1;
2; 3; 4; 5; 6]. Заголовок належить до засобів композиційної організації друкованого медіа-дискурсу і
виконує ідентифікаційну, номінативну та текстотворчу функцію. Під заголовком розуміють
комунікативну одиницю, яка знаходиться в позиції перед текстом, є його назвою, синтаксично
оформлюється як речення, прямо або непрямо вказує на зміст тексту і відмежовує дане мовленнєве
повідомлення від іншого
[2: 59]. Дослідження з лінгвістики тексту дають можливість розглядати
заголовок як органічну
частину тексту, як один з його найважливіших текстоутворюючих і
текстоформулюючих конституентів. Заголовок як перший знак тексту відіграє важливу роль у створенні
інтегрованої цілісності тексту. Його розгляд є важливим, оскільки заголовок займає так звану сильну
позицію, яка в силу його протиставлення корпусу тексту привертає увагу читача [3: 24]. У цьому полягає
ідентифікаційна функція заголовка.
У газетах заголовок коротко передає зміст тексту, а вступний абзац повторює цю думку у
розгорнутому вигляді. Іноді під час розгортання заголовка у вступному абзаці деякі слова замінюються
синонімами, й крім того, спостерігається структурна зміна заголовка при збереженні усіх елементів, що
входять до його складу. У заголовку вживають загальні слова, а в тексті їхні синоніми, що позначають
більш конкретні поняття. Виявлені дві моделі взаємодії заголовка та тексту. В одному випадку
розгортання заголовка відбувається у першому абзаці статті, а в іншому – у другому абзаці тексту, при
чому перший абзац тексту утворює лише фон для інформації, що подається у другому абзаці [4].
Газетний заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з читачем,
привернути його увагу, викликати зацікавленість темою повідомлення. Назва тексту також актуалізує
найбільш важливу інформацію повідомлення [5: 6]. Заголовок покладений в основу композиційної
структури повідомлення і передає певну інформацію про події, які відбуваються у світі, тобто певним
чином співвідноситься зі змістом об’єктивної дійсності [5: 7].
Газетний заголовок має особливу силу ретроспективного впливу на читача, коли після ознайомлення
з текстом відбувається співвідношення викладеного змісту з назвою статті. Тому заголовок націлює
читача на певну смислову перспективу, розуміння якої стає можливим тільки після ознайомлення зі
змістом тексту, а повне розкриття відбувається через ретроспективний зв’язок повідомлення та
заголовка [6: 192].
Функціональне призначення газетного заголовка полягає в семантичній репрезентації тексту.
Семантичний зв’язок заголовка з текстом завжди існує. Т. А. ван Дейк зазначає, що заголовки
використовуються як опорні точки для побудови припущень про найбільш важливу інформацію в тексті,
тобто вони використовуються для вираження основної теми повідомлення [7: 241]. Газетний заголовок є
стислою репрезентацією тексту та містить найважливішу фактуальну і прагматичну інформацію,
оскільки газету нерідко читають по заголовках [8: 17].
Артикль у заголовку виконує функцію актуалізації іменника. Якщо іменник вжитий без артикля, то
він вказує тільки на загальне поняття. Якщо іменник супроводжується артиклем, то поняття, позначене
ним, переходить в ім’я реального об’єкта. Іменник, який оформлений неозначеним артиклем, вказує на
один предмет з абстрактної множини предметів (функція виділення), а іменник з означеним артиклем
вказує на раніше згаданий предмет або на єдиний можливий предмет у певній ситуації (функція
ідентифікації). Відсутність артикля використовується в газетних заголовках з метою заінтригувати
читача. Іменник, ужитий у заголовку без артикля, вказує не на конкретний предмет, а тільки називає його
через поняття. Стаття в цьому випадку виконує функцію актуалізації іменника, вжитого в заголовку [9:
70] .
Опущення артиклів у газетних заголовках пов’язане не тільки з прагненням журналістів до короткого
викладу своїх думок, а базується на функціональній специфіці заголовка і тієї ролі, яку відіграє в ньому
артикль. Дослідити вживання артикля в газетному заголовку можна лише за умови врахування
функціональної особливості заголовка як специфічного засобу мовного вираження. Призначення
заголовка полягає не в тому, щоб розповісти про подію, а лише в тому, щоб вказати на подію і
позначити її. Таким чином, функція заголовка полягає в тому, щоб вказати на характер інформації, яка
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міститься в статті, а не давати всієї інформації. Заголовок не може розказати нам усе, він говорить
тільки дещо про той матеріал, що публікується, і ще частину приховує [9: 69]. Газетний заголовок "Wind,
Floods Threaten Midwest" акцентує увагу читачів на стихійних лихах, що відбулися внаслідок бурі. Це
вітер та повінь. Неозначена форма лексем wind та floods у заголовка зумовлена тим, що вони вживаються
у загальному значенні та співвідносяться з a storm, the storm у тексті, характеризуючи відношення
частина-ціле, де ціле позначене a storm / the storm, а частина іменниками – wind та floods. У заголовку
лексема wind найбільш загальна. Її детермінована або недетермінована форма у тексті статті
визначається за допомогою різних обставин, висвітлених у реченні, де вона вживається. Так, у реченні
Most power was restored yesterday in hard-hit Wisconsin, where wind had blacked out about 33,000 homes and
businesses Saturday лексема wind є загальною, як і в заголовку. Проте у третьому абзаці One woman was
killed outside Chicago when the wind blew a tree onto her car, police reported лексема wind менш загальна,
оскільки мова йде про той вітер, який спричинив загибель жінки.
Так, наприклад, відсутність артикля у заголовку Homeless man is taken from bath in critical condition
пояснюється тим, що словосполучення вжите в загальному значенні. У вступному абзаці A limeric man is
in a critical condition after being found asleep in a cold bath вживання неозначеного артикля пояснюється
тим, що він вводить нове. У цій статті ми можемо спостерігати рух від більш загального до менш
загального, що зумовлює вибір артиклів: homeless man, a limeric man, a 47-year-old widower, the victim. Ці
словосполучення позначають головного суб’єкта запропонованого газетного повідомлення. У свою чергу
з ним пов’язаний об’єкт – будинок його друзів, на фоні якого розгортаються події і який включає
наступні елементи – the hallway, the bathroom, the occupants, що знаходяться у відношеннях ціле-частина,
чим і зумовлена їх означена форма.
Поява означеного артикля в заголовку пояснюється комунікативно-прагматичними і стилістичними
причинами – заінтригувати, викликати інтерес. У заголовку означений артикль розвиває, доповнює,
уточнює або просто повторює уже дане, відоме і вказує на виділення предмета з класу однорідних
предметів [10: 71], значення неозначеного атикля – класифікація, тобто вираження приналежності
предмета, названого іменником, до класу однорідних предметів [10: 78]. У сучасних лінгвістичних
дослідженнях артикль розглядають не лише у зв’язку з іменниками та категорією
означеності/неозначеності, але й пов’язують з дейксисом, актуальним членуванням висловлення, його
семантикою і прагмалінгвістичними функціями в цілому. Функції англійського артикля розглядаються
також у рамках когнітивної лінгвістики. Його тлумачать як засіб активації елементів фреймів, що
створюють картину світу. Можливість взаємовиключаючого вживання означеного/неозначеного,
означеного/нульового, неозначеного/нульового артиклів з одними і тими ж іменниками відображає
специфіку взаємодії когнітивного та комунікативного аспектів тексту: якщо мовні блоки оформлені
означеним артиклем, то він акцентує увагу на унікальній, якісній своєрідності суб’єкта [11: 21].
Категоря означеності / неозначеності набуває функції розподілу інформації лише в тексті.
Неозначений артикль слугує сигналом наступної інформації. Він не лише вводить невідоме, нове поняття
– рему, вказує на неінформованість комунікантів, а й сигналізує появу необхідної інформації в
посттексті, викликає почуття очікування, вимагає продовження. Вказуючи на інформованість
комунікантів щодо певного поняття, означений артикль слугує сигналом попередньої інформації з
анафоричною спрямованістю [12: 17-18]. Функції артиклів в повному обсязі можуть бути виявлені лише
в перспективі всього тексту. Артиклі допомагають читачу зрозуміти текст і взаємозалежність його
частин [13: 377]. Означений артикль спрямовує увагу до попередньої інформації, а неозначений – до
постінформації. Проте саме на основі попередньої інформації ми вирішуємо, читати чи не читати статтю,
яку представляє заголовок.
Газетні заголовки, які містять означені артиклі, відсилають читача до набутого досвіду, яким він не
володіє повною мірою, що спонукає його прочитати статтю [13: 380], наприклад, Public School Stakes Its
Future on the Montessori Way. Прочитавши цей заголовок, адресат не має повної уяви, що позначено
словосполученням the Montessori Way, тому вимушений прочитати текст. У заголовку означена форма
the Montessori Way позначає специфічне явище, суть якого поступово розкривається в третьому та
четвертому абзацах, визначаючи їх зміст, репрезентує людину та результат її діяльності: Zanetti owes its
popularity not to some new approach to education, but to the methods developed by the Italian physician and
educator Maria Montessori almost 100 years ago. Трансформування школи, тобто перехід на засади
видатного педагога, передбачає наявність наступних компонентів: the methods, Montessori teachers,
Montessori classrooms, Montessori program, the new system і в найближчій перспективі a Montessori
training center.
У заголовку Sleeping Through the Danger лексема the danger розкривається в тексті через кілька
ситуативних параметрів, чим і зумовлене вживання означеного артикля. У першому та другому абзаці
вказані часові параметри the hours just after rising, the sleeping hours позначають час, протягом якого
можливий серцевий напад. Іменник the danger позначає стан, причинами якого є obstructive sleep apnea,
a breathing disorder, а результатом – heart attacks.
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У газетному заголовку Bartolo M, 78, Who Made Wine the Old-Fashioned Way, Dies словосполучення
the old-fashioned way співвідноситься у тексті з людиною, яка виробляла вино – a Barolo winemaker,
місцем, де воно виготовлялося, – the small winery, способом виготовлення – the methods of his forebears,
the tradition of my father and grandfather, а також результатом діяльності людини – the Bartolo Mascarello
lable.
Таким чином, відсутність артиклів у газетних заголовках слугує засобом репрезентації події у далекій
перспективі, а вживання означеного артикля виконує катафоричну функцію інформування про
специфічні явища, пояснення яких дається в окремих абзацах тексту.
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Мосиенко Е. В. Артикль в газетном заголовке и его текстообразующая функция.
В статье рассматривается, как артикль или его отсутствие влияет на организационную структуру
газетой статьи.
Mosiyenko O.V. Article in newspaper headlines and its text building function.
The paper deals with the article or zero article in the newspaper headlines and the way it influences the
structure of the newspaper article.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСНОВИ ПОЛЬОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОДИНИЦЬ
НОМІНАЦІЇ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Метою статті є аналіз засобів номінації ігрових видів спорту в сучасній англійській мові, які ми
розглядаємо як частину суспільно корисної інформації, що в когнітивному аспекті вивчення мови дає
можливість визначити відібраний лексичний матеріал як елементи понятійних структур. Кожна
лексична одиниця, що позначає складники футболу, крикету й бриджу, розглядається як фрагмент
семантичної частки номінативного простору. Актуальність статті визначається загальною
спрямованістю низки сучасних мовознавчих досліджень на встановлення системних взаємозв’язків
лексичних одиниць у межах певних номінативних просторів..
Зважаючи на те, що номінація відіграє найважливішу роль у забезпеченні адекватної комунікативної
поведінки людини [1; 2; 3; 4], важливим при опису номінативного простору є встановлення співвідношення
поняття з класом предметів або ситуацій та виділення фрагмента поля, до якого належить поняття, а далі
інтерпретація цього фрагмента (як мотивуючої ознаки його номінації) [5; 6; 7; 8].
Виявлення сутнісних рис організації лексичних одиниць на позначення складників футболу, крикету і
бриджу дозволило визначити номінативний простір "Ігровий вид спорту" як структуру, складовими
елементами якої є функціонально-семантичні поля. Елементи цього номінативного простору взаємодіють
на підставі спільності їх семантики й функціонування. Їх функціональна взаємодія здійснюється на
основі тієї ролі, яку позначені лексичними засобами концепти відіграють у розгортанні типової ігрової
ситуації. Проте певні відмінності в семантиці лексики на позначення ігрових видів спорту дозволяють
нам виділити у структурі досліджуваного номінативного простору чотири основних ФСП, ядром яких
виступають лексичні засоби на позначення типових базових концептів гри (АГЕНТ, ДІЯ, ЗАСІБ, РІЗНЕ).
Лексика перших трьох ФСП – АГЕНТ (агент або формування агентів ігрової дії, які беруть активну
або пасивну типову для цього виду спорту участь у грі – гравці, судді, глядачі), ДІЯ (типова/нетипова
дія учасника ігрової ситуації) та ЗАСІБ (засоби, за допомогою яких відбувається типова ігрова дія, або
обладнання, необхідне для реалізації ігрової ситуації) об’єднується спільним фрагментом дійсності, який
вона описує в межах тієї чи іншої ігрової ситуації. До четвертого ФСП – РІЗНЕ (будь-яка інша ігрова
подія, яка не належить до попередніх ФСП і не відповідає їм за своїми семантичними ознаками),
віднесено лексику, не об’єднану категоріально через те, що лексичні одиниці описують нерегулярні
(необов’язкові) спортивні події футболу, крикету й бриджу. В лексиці, що формує кожне ФСП,
визначено спільний семантичний компонент. Його визначення дозволяє глибше розкрити концепт,
описуваний певною лексичною одиницею, та віднести його лексичне позначення до підгрупи всередині
функціонально-семантичного поля: АГЕНТ 1/experiencer – агент, який виконує дію: сentral defender –
центральний захисник (футбол); golden duck – гравець із битою, який вибитий із поля першим м’ячем
(крикет); dealer – дилер, гравець, який першим оголошує свій намір щодо взяток (бридж), АГЕНТ
2/possessor – агент, який має (або не має) необхідне для реалізації спортивного акту обладнання чи
повноваження: ball carrier – спортсмен, який веде м’яч (футбол), good eye – гравець, який точно оцінює
приземлення м’яча (крикет), balanced hand – гравець зі збалансованим картковим розкладом (бридж);
ДІЯ 1/ manner – манера дії: deflection – рикошетний м’яч (футбол), beamer – подача, націлена в голову
гравця з битою (крикет), double – контра, подвійна заява на перебій взятки опонента (бридж), ДІЯ 2/goal
– мета дії: through pass – пряма передача (футбол), toss – жеребкування за право першої подачі (крикет),
finesse – намагання запобігти втрати взятки (бридж), ДІЯ 3/position – позиція дії: corner kick – кутовий
удар (футбол), block – позиція на блокування подачі перед супротивником (крикет), lead through –
ходити праворуч (бридж); ЗАСІБ 1/location – місце розташування ігрового засобу: end line (goal line) –
лінія воріт (футбол), leg (leg side) – частина поля позаду гравця з битою (крикет), table – ігровий стіл
(бридж), ЗАСІБ 2/source – засіб для реалізації ігрової дії: yellow card – жовта картка, попередження або
покарання за порушення правил (футбол), bails – перекладинці на ворітцях (крикет), deck – карткова
колода (бридж); РІЗНЕ 1/time – час тривалості ігрової дії: intermission – п’ятихвилинна перерва між
таймами (футбол), innings – період, що команда проводить у подачі (крикет), у лексиці бриджу
прикладів не виявлено, РІЗНЕ 2/condition – особливі умови виконання дії: consolation match – матч за
третє місце у фіналі (футбол), maiden – нерезультативна гра боулера (крикет), grand slam – великий
шлем, повний (сім взяток) або безкозирний контракт (бридж), РІЗНЕ 3/score – кількість набраних очок:
tie game – гра з рівною кількістю забитих голів (футбол), century – сто очок, що заробив в одному інінгу
гравець з битою (крикет), major-suit contract – спеціальний контракт, в якому бубни та вино варті
тридцять очок (бридж), РІЗНЕ 4/number – будь-яка сума, підсумок, але не рахунок гри: advantages –
перевага в кількості гравців на полі чи в рахунку гри (футбол), over – фіксована кількість подач для
одного боулера (крикет), book – перші шість взяток чи кількість взяток (бридж).
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Такий підхід був покладений нами в основу складання термінологічних глосаріїв футболу, крикету й
бриджу, при структуруванні яких виявлено, що лексичні описи базових складових у кожному з поданих
видів спорту мають різні кількісні співвідношення. Це зауваження безпосередньо пов’язане з
відображенням загальних, але вкрай значимих характеристик самих видів спорту. У словнику футболу,
наприклад, великою групою представлено лексику, яка номінує AGENT/experiencer, ACTION/manner і
MISCELLANY/condition. Це свідчить про те, що в цьому ігровому виді спорту багато залежить від того, як
і за яких умов гравець виконує дію. У крикеті ці складники представлено такою ж великою лексичною
групою, оскільки індивідуальні здібності в цьому виді спорту більш важливі для реалізації ігрової дії.
Однак при цьому у футболі знаходимо більший відсоток слів у групі ACTION/goal і ACTION/position
(всього – 96 одиниць), а в крикеті їх набагато менше (19 одиниць), оскільки гравці менше пересуваються
полем і їхні позиції більш фіксовані.
Бридж – найменш активна з трьох у фізичному плані гра з обмеженою кількістю гравців. Саме тому
тут спостерігаємо мало слів, які належать до групи AGENT/experiencer (12 одиниць), AGENT/possessor (6
одиниць), ACTION/position (2 одиниці), а лексика, що номінує складники ACTION/manner і ACTION/goal,
вказує на абстрактний характер гри – дії гравців є результатом розумових обчислень і передбачень
(відповідно 17 и 12 одиниць). Відмінною характеристикою словника бриджу від словників футболу й
крикету також є й той факт, що нами не виявлено лексичних одиниць, які належать до групи
MISCELLANY/time (гра не обмежена в часі). Численною ж є група слів, що подають категорію
MISCELLANY/score (14 одиниць), оскільки записи очок ведуться після кожної окремо взятої здачі.
Наведені нами вище спостереження свідчать про те, що в лексичному вираженні ігрової ситуації
футболу, крикету й бриджу простежується ієрархічна структура, спрямована на відображення відношень
між зв’язками її складників у галузі соціальних відносин, які торкаються виду діяльності людини,
іменованого нами як "Ігровий вид спорту".
Наявність системних відношень між лексичними одиницями, що входять до розглянутого
номінативного простору, дозволяє говорити про вокабуляр ігрових видів спорту як про спеціальну
лексику, що відкрита для внутрішнього розвитку і для зовнішнього впливу. Словники футболу, крикету
й бриджу відображають потреби людської практики, спрямовані на ігрову діяльність та розвиваються
відповідно до правил вищезгаданих видів спорту.
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Недайнова И.В. Функционально-семантические основы полевой организации единиц номинации
игровых видов спорта в современном английском языке.
Функционально-семантические поля, представляющие группировки лексических единиц,
рассматриваются в статье как составные элементы номинативного пространства "Игровой вид
спорта" в современном английском языке. Выделенные элементы взаимодействуют на основе их
семантики и функционирования. Системный характер этого пространства реализуется в
распределении лексики по ФСП. В каждом из полей выделен общий семантический компонент, который
и был положен в основу составления терминологических словарей таких популярных британских игр,
как футбол, крикет и бридж.
Nedaynova I.V. The functional and semantic grounds of nominative units field organization of sport games in
Modern English.
In this article the functional and semantic fields that make the groupings of lexical units are being viewed as the
components of the nominative space "Sport Games Activity" in Modern English. Their systemic specificity can be
traced in the peculiar organization of lexical means into the functional and semantic fields. In every field a
common semantic feature has been revealed and taken as the basis for composing the terminological
dictionaries of such popular British games as soccer, cricket and bridge.
181

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 23. Філологічні науки

УДК 81’373.612.2
О.В. Омецинська,
викладач
(Житомирський державний університет)
ВЗАЄМОДІЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ СТВОРЕННІ ПОРТРЕТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
У ТВОРАХ ФРЕНСІСА С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА
У статті проаналізовано взаємодію стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у
творах Ф. С. Фіцджеральда, визначено роль цієї взаємодії для створення неповторних образів та для
надання індивідуальності стилю автора.
Починаючи з XVII ст., письменники стали приділяти більше уваги створенню образів, зокрема опису
зовнішності героїв. Поступово розвиваючи та збагачуючи уміння влучно та ємно описувати своїх
персонажів, митці слова створювали більш "живі" образи, які краще запам’ятовувалися та надавали
творам неповторної індивідуальності. Письменники пов’язували зовнішні характеристики з внутрішнім
світом персонажів, показуючи через певні зовнішні риси, прояви чи поведінку глибокі внутрішні
переживання.
Питанням створення портретної характеристики та її впливом на художній твір у цілому цікавилися
вітчизняні та зарубіжні літературознавці, лінгвісти та психологи [1: 2: 3: 4: 5]. Літературознавці виділили
різні типи портрета та визначили його місце у літературному творі; мовознавці досліджували окремі
засоби та стилі, що використовувалися при створенні художнього портрета; психологи вивчали його
вплив на уяву читача. Невирішеним залишилося питання взаємодії різних стилістичних засобів, яка і
створює індивідуальну для кожного письменника манеру опису зовнішності героїв їхніх творів.
Найбільш цікавим є аналіз творів письменників XX ст., адже мова та образи цих творів є сучасними та
близькими читачеві. Наше дослідження базується на встановленні такої взаємодії у романах та
оповіданнях Ф.С. Фіцджеральда.
"Секрет лучших биографий, как и лучших портретов, заключается в магическом сочетании
сочувствия и критического подхода" [2]. Згідно з визначенням, що дає "Краткая литературная
энциклопедия", портрет – це зображення людини (рис обличчя, фігури, міміки, жестів, іноді – одягу) як
один із засобів його характеристики [6]. По суті, будь-який художній твір показує людину в той чи
інший момент життєвого процесу. Цей процес охоплює всю художню структуру літературної творчості.
Людина виступає у певних сюжетних ситуаціях, у пов’язаній з ними мовленнєвій атмосфері, в світі
природи і речей, які оточують людину. І разом з цим характери не даються у творі у плані
безпристрасного опису, герой виступає або як носій ідеалу письменника, або піддається осуду у світлі
цього ж ідеалу. Саме тому в мові художньої літератури, де письменники прагнуть максимальної
індивідуалізації своїх творів, використання відтінків у значенні слів та його переосмислення є конче
необхідним. Цього ефекту можна досягти завдяки використанню найрізноманітніших стилістичних
засобів. Отже, необхідно з’ясувати взаємодію засобів літературного зображення в тому органічному
цілому, в якому вони виявляють свої істотні для художнього зображення якості.
У творах Ф.С. Фіцджеральда портретні характеристики з’являються досить часто як у вигляді
окремих штрихів, що характеризують людину, так і детальні описи головних чи другорядних персонажів.
Стилю письменника властиве нагромадження стилістичних засобів, які при взаємодії створюють
потужний ефект неповторності. Виділивши окрему рису зовнішності, Фіцджеральд обігрує її,
використовуючи щоразу нові засоби, будує незвичні асоціації, створює враження взаємопроникненості
зовнішніх рис та внутрішнього світу. "Indeed it can be said that Fitzgerald’s finest fiction is the product of
two active Symbolists. One of them is of course the novelist himself, for in his use of symbolist images to
concentrate and realize what seem to be essentially naturalistic stories Fitzgerald proves himself remarkable" [7].
Розглянемо, як діють окремі стилістичні засоби та як вони взаємодіють у описах зовнішності у творах
Ф. С. Фіцджеральда.
Найчастіше Фіцджеральд застосовує епітет та його "гібриди", які, як відомо, утворюються при
перетині окремих полів тропіки (наприклад, іронічний, оксюморонний, літотний/гіперболічний,
метафоричний епітет і т. ін.) [4].
Наприклад, метафоричний епітет утворюється при перетині полів епітета і метафори:
artificial effortless smile; broke into teary hysterical smile; with blazing eyes; his dead yellow eyes; the smile
again – radiant blatantly artificial – convincing; alien unresponsible faces.
У результаті перетину полів епітету та порівняння утворюється компаративний епітет. Є декілька
видів конструкцій компаративного епітета, майже всі їх можна зустріти у творах Фіцджеральда:
a lady with the helmet-like hair; a reddish-brown mustache under watery blue eyes; the starry veiled
expression; blond, gay, baby-faced girl; a dark saucer-eyed man; scarecrow males.
Нерідко можна зустріти також звичайні порівняння, які є дуже виразними та одразу викликають в
уяві образ героя, що описується:
© Омецинська О.В., 2005
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just a girl with the skin of one of Rafael’s corner angels and a style that made you look back twice to see if it
were something she had on; a lady who was like an egg; her lips half-open like a flower; her face shining like
fire through the half darkness; she felt her face quiver like a rabbit’s her arms like flying fish; three poker-faced
secretaries who sat like witches; the beautiful little boy with eyes like blue stones and lashes that sprayed open
from them like flower-petals.
При створенні портрета Фіцджеральд досить часто робить акцент на окремій рисі, властивій цілій
нації і окремій людині:
She was a tall woman … who had once possessed a fresh American loveliness…
Mr. Schwartz was physically unmarked; the exaggerated Persian nose and oblique eye-shadows were as
congenial as the tip-tilted Irish reness around my father’s nostrils…
She was a frail Latin blonde with fine large features and vividly sad French eyes…
he had a tough jaw and an Irish smile…
healthy pretty English face…
Найвластивішим для описів зовнішності у Фіцджеральда є метонімічний епітет:
Two pairs of eyes were regarding her: Rutherford’s noncommittal und unrequiring, Michael’s hungry,
tragic, pleading; unsuspecting left ear; handsome earnest face; groups of waiting, hopeful, painted faces; her
face was young, frightened; cool, patronizing eyes; a man with an unhappy mouth and desperate, baffled eyes.
Оксюморонний епітет, який являє собою єдність протилежностей, своєрідну епітетну конфігурацію,
що містить слова із взаємовиключаючим змістом:
Nicole’s snow-warm face; mile, that grave sweet smile that made her ‘adored’; awful looking yet discernibly
attractive
Часто у характеристиках одними героями інших можна зустріти літотний/гіперболічний епітет:
‘You have the most rememberable eyes.’
‘You’ve got an awfully kissable mouth.’,
який Фіцджеральд вживає і в звичайних описах портрета:
a tanned woman with very white teeth; with that extraordinary hair; he was young and extraordinarily
handsome.
Стилю творів Фіцджеральда в цілому та портретним характеристикам зокрема дуже властивим є
іронічний епітет:
his crimson legs (червоні від засмаги); the faces were only formally sad; with frank new faces, intelligent,
considerate, thoughtless, thought-for.
При створенні портретних характеристик будь-який автор намагається висловити своє ставлення до
героїв взагалі чи у певній життєвій ситуації. Без стилістичних засобів такі описи були б сухими та
невиразними. Кожен письменник має власну манеру створення портрета. Фіцджеральду властивий
точний підбір слів, який не залишає сумнівів щодо його ставлення до того чи іншого героя. Наприклад, у
романі "Tender Is the Night" він по-різному змальовує образ Розмарі. Спочатку письменник милується
квітучою юністю дівчини.
One’s eye moved on quickly to her daughter, who had magic in her pink palms and her cheeks lit to a lovely
flame, like the thrilling flush of the children after their cold baths in the evening. Her fine forehead sloped gently
up to where her hair, bordering it like an armorial shield, burst into lovelocks and waves and curlicues of ash,
blonde and gold. Her eyes were bright, big, clear, wet, and shining, the color of her cheeks was real, breaking
close from the surface to the strong young pump of her heart. Her body hovered delicately on the last edge of
childhood – she was almost eighteen, nearly complete, but the dew was still on her.
Фіцджеральд застосовує епітети та метафори, яка свідчать про красу і юність, яка "світиться".
Зовнішність Розмарі порівнюється з росою, полум’ям та хвилями.
Навпаки, коли автор засуджує вчинок Розмарі, він описує її вчинок з іронією та зневагою:
Her hair was not curly, and now it lay in lank lifeless blocks on both sides of her suddenly pale face. It was
ugly as sin – she had known it would be ugly as sin. Her face’s chief charm had been a Madonna-like simplicity.
Now it was gone and she was – well, frightfully mediocre – not stagy; only ridiculous, like a Greenwich Villager
who had left her spectacles at home.
Метафоричний епітет lifeless blocks, порівняння ugly as sin, like a Greenwich Villager та компаративний
епітет a Madonna-like simplicity вказують на зневагу та неприязнь.
Крім вищезазначеного, при описі зовнішності дуже виразно звучать порівняння, ефект яких
підсилюється повтором:
There was a trio of women sitting on the bench. They were all tall and slender, and as they talked their heads
waved gracefully about above dark tailored suits, rather like long-stemmed flowers and rather like cobras’
hoods. (…) and simultaneously the three cobra women noticed her; their long necks darted toward her and they
fixed finely critical glances upon her.
У одному зі своїх оповідань "Winter Dreams" Фіцджеральд описує головну героїню декілька разів,
кожного разу акцентуючи увагу на рисах, властивих її зовнішності:
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The little girl who had done this was eleven – beautifully ugly as little girls are apt to be who are destined
after a few years to be inexpressibly lovely and bring no end of misery to a great number of men. The spark
however was perceptible. There was a general ungodliness in the way her lips twisted down at the corners when
she smiled, and in the – Heaven help us! – in the almost passionate quality of her eyes. Vitality is born early in
such women. It was utterly in evidence now, shining through her thin frame in a sort of glow. (….) She wore a
blue gingham dress, rimmed at throat and shoulders with a white edging that accentuated her tan. The quality of
exaggeration, of thinness, which had made her passionate eyes and down-turning mouth absurd at eleven, was
gone now. She was arrestingly beautiful. The color in her cheeks was centred like the color in a picture – it was
not a "high" color, but a sort of fluctuating and feverish warmth, so shaded that it seemed at any moment it
would recede and disappear. This color and the mobility of her mouth gave a continual impression of flux, of
intense life, of passionate vitality – balanced only partially by the sad luxury of her eyes. (…) Judy Jones, a
slender enameled doll in cloth of gold: gold in a band of her head, gold in two slipper points at her dress’s hem.
The fragile glow of her face seemed to blossom as she smiled at him.
Для досягнення найбільшого ефекту Фіцджеральд використовує повтор: слова flow, passion та vitality
зустрічаються двічі; по-різному описується незвичайна усмішка дівчини her lips twisted down at the
corners when she smiled – down-turning mouth – as she smiled at him – mobility of her mouth, а слово gold
повторюється навіть тричі. Усі ці засоби створюють образ сяючої краси, чогось надзвичайного,
унікального.
Індивідуальність цього образу підкреслюється оксюморонним епітетом beautifully ugly, порівнянням
like a color in a picture та вживанням ефекту наростання та кульмінації.
Таким чином, можна стверджувати, що Ф. С. Фіцджеральд створює портретні характеристики героїв
своїх творів, застосовуючи найрізноманітніші стилістичні засоби у власній манері, яку називають "his
evocative style" [8]. Його образи символічні, слова та фрази передають настрої, надії, мрії.
Висновки з цього дослідження зумовлюють перспективу подальшого вивчення взаємодії
стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у творах інших англомовних
письменників XX ст.
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Омецинская О.В. Взаимодействие стилистических средств при создании портретных
характеристик в произведениях Френсиса С. Фицджеральда.
В статье анализируется взаимодействие стилистических средств при создании портретных
характеристик в произведениях Френсиса С. Фицджеральда, определяется роль этого взаимодействия
для создания неповторимых образов и для придания индивидуальности стилю автора.
Ometsinska O.V. Cooperation of stylistic means in the process of creating portrait characteristics
(on the basis of the works by F.S. Fitzgerald)
The article deals with the analysis of cooperation of stylistic means in the process of creating portrait
characteristics (on the basis of the works by F. S. Fitzgerald), it defines the importance of this cooperation for
creation of unique images and adding individuality to the author’s style.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦІЙНО СКЛАДНОСУРЯДНОГО
РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ МОВЛЕННІ
Стаття присвячена встановленню синтаксичних особливостей потенційно складносурядних речень та
аналізу семантики постпозитивних сегментованих компонентів. Ключові поняття: розчленування
структури речення, потенційно складносурядне речення, постпозитивний сегментований компонент.
Аналіз розмовного мовлення орієнтується на настанови діяльнісної парадигми, для представників
якої мова є одним із найважливіших інструментів людської діяльності, і обрана проблематика відповідає
загальному зверненню сучасного мовознавства до різнобічного вивчення комунікативної парадигми
мови, до аналізу взаємодії мовних і позамовних чинників з огляду на антропоцентричну спрямованість
сучасних лінгвістичних студій, про що свідчать роботи А.Д. Бєлової, В. І. Карабана, І. П. Сусова, І.С.
Шевченко.
Вивчення особливостей формування та функціонування висловлень займає значне місце в роботах
багатьох дослідників англійського розмовного мовлення. Інтерактивний характер діалогічної
мовленнєвої взаємодії зумовлює зосередження уваги мовознавців на дослідженні засобів її оптимізації,
серед яких значною є роль гіперекспліцитності. Питання формальної надмірності висловлень в
англійському розмовному мовленні порушувалися Ю.М. Скребнєвим, В.В. Бузаровим, О.М.
Стариковою, Є.В. Пономаренко, О.Ю. Обуховою, В.О. Дмитренко.
Вивчаючи явище гіперекспліцитності в різних мовах, Ю.М. Скребнєв розглядає випадки
розчленування потенційно синтаксичного цілого, уточнююче-пояснювального розшифровування
висловлення, вживання надмірних матеріальних елементів [1]. Є.В. Пономаренко вважає, що
пояснювальні конструкції уявляють собою економне оформлення змістовно надмірного повідомлення
[2]. Функціонально-семантичний аналіз уточнення як текстової категорії дозволив виділити
приєднувальні, протиставлені та градаційні блоки уточнення [3]. Проте на сьогодні немає цілісного
уявлення про висловлення, що мають експлікаційний характер подання інформації, що зумовило
необхідність комплексного вивчення цієї проблеми.
Багато лінгвістів відзначають, що на структурне оформлення висловлень у розмовному мовленні значно
впливають його дві протилежні тенденції, на позначення яких використовуються різноманітні терміни, а
саме: імплікація/експлікація [1: 143, 169], економія/надмірність [4: 31], компресія/надмірність [5: 77],
синкретизм/розчленованість [6: 34]. В. В. Бузаров вказує на те, що перша тенденція виявляється в стислості,
"економії" мовних засобів, друга – у "багатослівності", "надмірності" мовних засобів [4: 31]. На думку
Ю.М. Скребнєва, розмовна специфіка виявляється на фоні нейтрального загальномовного рівня, а
екстралінгвальна сутність експлікації складається в суб'єктивній недооцінці мовцем об'єктивного зв'язку
між планом вираження і планом змісту мовної одиниці в нейтральній області мови [7: 15].
Застосований нами комунікативно-функціональний підхід до аналізу розмовного мовлення з
урахуванням його категоріальних ознак (непідготовленості, неофіційності, особистої участі партнерів) і
трьох типів конситуації (контексту, візуально-почуттєвої ситуації, особистісно-аперцепційної бази)
дозволив визначити експлікаційні моделі як формально надмірні структури, які характеризуються
перенасиченням плану змісту для реалізації певної комунікативної інтенції, й встановити взаємозв’язок
між складовими комунікативного акту та експлікаційним характером подання інформації. Запропонована
нами дефініція охоплює всі три аспекти вивчення синтаксичних одиниць – структура, зміст, функція.
Запропонована стаття присвячена дослідженню формальної надмірності синтаксичних побудов у
сучасному англійському розмовному мовленні, яка реалізується в експлікаційних моделях розчленування
синтаксичної структури висловлення.
Мовленнєве спілкування є тією областю функціонування мовної системи, де речення як основна
синтаксична одиниця, що має трьохаспектну характеристику [8: 164], трансформується у висловлення,
для якого власне комунікативні характеристики стають найбільше значимими. Структурні моделі речень
використовуються комунікантами в мовленні для побудови висловлень з певною іллокутивною
функцією [9: 315].
Англійське розмовне мовлення проявляє тенденцію до висловлень зі структурною чи змістовою
порушеною цілісністю під впливом особливостей емоційної та раціональної поведінки комунікантів. При
розчленуванні синтаксичної структури відбувається розрив речення у мовленні на синсемантичні
відрізки, що мають властивості комунікативності, але які можуть утворювати потенційно синтаксичне
ціле у випадку експриментального зняття пунктуаційних знаків закінченості речення [1: 143].
У запропонованій статті термін "висловлення" розглядається як "комунікативна одиниця, що
варіантно реалізує ту або іншу структуру речення залежно від контексту і ситуації спілкування" [10: 70],
© Павленко Л.I., 2005
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що дає нам можливість тлумачити потенційно синтаксичне ціле як просте поширене речення,
складнопідрядне речення, складносурядне речення.
Метою цієї статті є детальний аналіз структурно-семантичних особливостей розчленування
потенційно складносурядного речення. Результати нашого дослідження доводять, що при розчленуванні
синтаксичної структури утворюються постпозитивні сегментовані компоненти, які виконують потенційні
функції частин складносурядного речення.
У лінгвістичній літературі існують різні точки зору щодо того, яким чином повинні бути визначені і
класифіковані подібні паузально ізольовані постпозитивні сегментовані компоненти. Автори численних
досліджень надають їм різноманіті статуси (парцелят, приєднання, відокремлення) з огляду на їх
структурну, семантичну, функціональну неоднорідність, і на сьогодні серед лінгвістів не існує єдиної
думки з цього приводу, незважаючи на те, що це явище вже давно вивчається в різних мовах (див.
І.К. Баталова, А.А. Виноградов, В.О. Дмитренко, Л.І. Конюхова, Ж.Є. Петрашевська, Л.С. Суровенкова,
А.П. Сковородников та ін.).
З огляду на комунікативно-функціональну спрямованість нашої роботи, вважаємо за доцільне
визначити комунікативно розчленовані синтаксичні конструкції зазначеного типу як приєднувальні. "В
усному спілкуванні мовець часто відчуває необхідність щось уточнити, додати до вже закінченого
висловлення. Додаткова інформація надається в синсемантичних висловленнях, які вживаються за
основним автосемантичним повідомленням і утворюють разом із ним одне комунікативне ціле,
виражають одну складну думку. Структура такого цілого чітко розчленовується на основну частину, що
є об'єктом інформативного розширення – та, що приєднує, і синсемантичний приєднувальний компонент
(компоненти), за змістом і граматично цілком залежний від частини, що приєднує" [11: 101]. Приєднання
пов'язане з реалізацією додаткових комунікативних завдань і характеризується зміною семантичного
фокуса повідомлення, що виражається в позначенні нового денотата або в описі нових аспектів уже
згаданого денотата [12: 7-9].
Аналіз лінгвістичного матеріалу свідчить про те, що розчленуванню можуть піддаватися потенційно
складносурядні речення з різноманітними типами сполучникового зв'язку:
а) єднального (найбільш поширеним у даному випадку є сполучник and):
"I’ve invited Nasser to the lunch. And Papa’s coming"(H. Kureishi).
"These are fundamental questions of policy. And a structure exists for discussing such things"(D. Hare).
"No, I’ve never written to him. Neither has my brother" (A. Miller).
"You can’t stop Magnum from making pictures simply by revoking contract, Segale. Neither can you stop
the free progress of the screen" (H. Robbins).
б) протиставного:
Edmund: /…/ We know what we’re trying to forget. But let’s not talk about it. (E. O’Neill).
Mary: /…/ You and Jamie have the boys you know. You go out. But I’m alone (E. O’Neill).
Tyrone: /…/ He was prosperous enough, too, in his wholesale grocery business, an able man. But he had his
weakness (E. O’Neill).
в) розділового:
"Is it too much trouble for you to put yourself out? Or do you intend to stay on the kitchen all
night?"(J. Collins)
"You could learn. Otherwise Droopy Drawers will take over" (M. Binchy).
"I’m the one who’s paying. Or rather Ross is" (J. Collins).
При аналізі потенційно складносурядних речень необхідно враховувати тип сполучникового зв'язку
для того, щоб краще зрозуміти семантику і комунікативне призначення постпозитивних компонентів. Дії,
що описуються частинами речень зазначеного типу, можуть розцінюватися як:
а) одночасні або послідовні (при єднальному типі зв'язку):
"These are fundamental questions of policy. And a structure exists for discussing such things"(D. Hare).
"She’s excited, Wyn. And she’s madly in love" (M. Way).
Sophie: You are a kind man. And I will also be kind, I hope (L. Hellman).
б) суперечливі, контрастні (при протиставному типі зв'язку). Частини такого потенційно
синтаксичного цілого можуть утворювати сильні (в основі антагоністичне протиставлення) і слабкі (в
основі неантагоністичне протиставлення) протиставні структури (визначення О.Ю. Обухової [3: 12]) і
актуалізувати різноманітні логічні відношення:
"I’m a very emotional person, and when I married Johnny I thought I would be very happy. But I wasn’t"
(H. Robbins).
"/…/We can only make a guess. But Ticky always knows" (M. Spark).
Mary: They have always been kind to me, and I to them. But I’ve never felt at home with them (E. O’Neill).
в) альтернативні (при розділовому типі зв'язку):
Mary: /…/ I might have gone – if I hadn’t fallen in love with Mr. Tyrone. Or I might have become a nun
(E. O’Neill).
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Jamie: /…/ She might not want any lunch. Or she might start having most of her meals alone upstairs. That’s
happened, hasn’t it? (E. O’Neill)
Постпозитивні сегментовані компоненти, які утворюються при розчленуванні потенційно
складносурядного речення, виступають як:
а) тлумачення базового висловлення або його частини:
"It’s not a contest. He’s gone, Matt; we’re here. And we don’t want to lose you" (J. Michael).
"You can’t stop Magnum from making pictures simply by revoking contract, Segale. Neither can you stop the
free progress of the screen" (H. Robbins).
"/…/ The real truths are difficult. At first they are forbidding. But they are worth all the others"
(Th. Williams).
Mary: /…/ For a time after my marriage I tried to keep my music. But it was hopeless. One-night stands,
cheap hotels, dirty trains, leaving children, never having a home – (E. O’Neill)
"I’ve got my mackintosh and overcoat. Or if they aren’t mine, they’re Sir William’s, which are
better"(J. Cary).
"You go home to your mammy where you belong to and get on with the books. Or you’ll come to a bad
end"(J. Cary).
б) модальна оцінка базового висловлення або його частини:
"/…/ But when he was young he studied every art form he could think of: painting, sculpture, woodcuts,
silkscreen, even linoleum cuts. And he was good"(J. Michael).
Sophie: Oh, I have made the decision for myself. And I am pleased (L. Hellman).
"He’s charged, all right. Manslaughter. But it might be even more serious than that" (D. Potter).
Crossman: Yes, my dear. You’ve changed, I’ve changed. But you’re still handsome, if that’s what you mean
(L. Hellman).
Під час своєї реалізації вербальна комунікація проходить різноманітні етапи, у ході яких учасники
комунікативного акту мислено розчленовують ситуацію на епізоди, виділяючи об'єкти розмови і
характеризуючи їх залежно від існуючого особистого досвіду. Всі ці етапи мають творчий і минущий
характер; від установок суб'єкта мовлення залежить вибір, послідовність і лексико-граматичне
оформлення відібраної інформації. Лінійне формування мовлення є причиною виникнення великої
кількості конструкцій з приєднанням, пояснювальних номінацій із властивою їм функцією уточнення,
тому що думка, яка вербалізується, нерідко вступає в протиріччя з великими об’ємами інформації,
моментами контактування та автокоментування. Той факт, що обсяг повідомлюваної інформації може
перевищувати об’єм оперативної пам'яті, призводить до пошуку структур, спроможних полегшити
процес сприйняття інформації, не знижуючи при цьому її смислової значущості. Крім того, поєднання
інформативного навантаження повідомлень, емоційний стан учасників комунікативного акту та їх
бажання найбільш експресивно висловити свої думки і почуття для досягнення визначеної
комунікативної мети обумовлює появу в неофіційному спілкуванні висловлень, оформлених без чіткого
дотримання вимог традиційного синтаксису.
Отже, досліджувані нами експлікаційні моделі розчленування синтаксичної структури висловлення
виступають як засіб оптимізації мовленнєвого впливу та мовленнєвої взаємодії. У подальшій роботі
вважаємо доцільним аналіз реалізації досліджуваних структур як стилістичного прийому й специфіки їх
актуалізації в різноманітних соціальних контекстах.
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Павленко Л.И. Структурно-семантические характеристики потенциально сложносочиненного
предложения в современной английской речи.
Статья посвящена установлению синтаксических особенностей потенциально сложносочиненных
предложений и анализу семантики постпозитивных сегментированных компонентов. Ключевые
понятия: расчленение структуры предложения, потенциально сложносочиненное предложение,
постпозитивный сегментированный компонент.
Pavlenko L. I. Structural and semantic peculiarities of a potential compound sentence in Modern
Spoken English.
The article focuses upon structural and semantic peculiarities of potential compound sentences and analyses
semantics of postpositive segmented components. Key notions: splitting of the sentence structure, a potential
compound sentence, a postpositive segmented component.
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30-Й СОНЕТ ШЕКСПІРА В ПЕРЕКЛАДІ Д. ПАЛАМАРЧУКА
(ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕСТВОРЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ)
Предметом статті є порівняльний аналіз 30-го сонету У. Шекспіра з перекладом Д. Паламарчука.
Аналіз робиться на трьох рівнях: форми, змісту та естетичного враження. Вводиться поняття
перекладу-перестворення та на основі аналізу робиться висновок: такий переклад є перестворенням.
Ключові поняття: переклад, переклад-перестворення, сонетна форма, стилістика, культурний архетип.
Об’єкт нашого дослідження – оригінал 30-го сонета У. Шекспіра та його переклад, виконаний
Дмитром Паламарчуком. Метою є порівняльний аналіз вихідного та цільового текстів. Актуальність
роботи полягає у не зникаючому інтересі науковців до проблем художнього перекладу [1; 2; 3]. Новизна
роботи полягає у спробі цілісного аналізу двох текстів з усіх можливих боків, на відміну від більшості
аналогічних спроб [4; 5; 6].
В нашій роботі ми пропонуємо порівняти оригінал 30-го сонету У. Шекспіра [7]. з його перекладом,
зробленим Дмитром Паламарчуком [8]. Під час аналізу ми плануємо зупинитися на таких моментах, як:
1) дотримання форми оригіналу за наступними параметрами: кількість рядків, ритм, система римування;
2) точна передача змісту твору; 3) враження, яке створює на читача переклад у порівнянні з оригіналом.
1. Форма. Текст оригіналу являє собою сонет та налічує 14 рядків, останні з яких виділено
додатковим відступом від поля. Вірш написано 5-стопним ямбом, але в 3, 6, 8 рядках присутній
додатковий склад, тобто кількість складів у цих рядках налічує не 10, а 11. Система римування –
ababcdcdefefgg, наголос падає на останній склад (за винятком 10 рядка). Текст перекладу теж являє
собою сонет та налічує 14 рядків, але його розбито на 3 чотиривірші та один двовірш за традицією, яка
склалася в українській літературі. Вірш теж написано 5-стопним ямбом, але перекладач вводить пірріхії
(додаткові ненаголошені склади), що обумовлено особливостями більшості слов’янських мов. Кількість
складів налічує 10 у непарних та 11 – у парних рядках. Система римування – ababcdcdefefgg, наголос
падає на останній склад у непарних рядках та на передостанній – у парних.
2. Зміст. Ми розглянемо зміст вихідного та цільового текстів по строфах, роблячи акцент на
правильну передачу стилістичних прийомів.
When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I thought,
And with old woes new wail my dear time’s waste.
Коли на суд безмовно тихих дум
Встають далеких споминів тумани, –
Приходить знов давно заснулий сум,
І серце рве, і ятрить давні рани.
Перш за все, бажаємо зазначити той факт, що стиль Шекспіра досить простий, і саме в цій простоті й
лежить його краса: автор використовує дуже мало стильових прийомів, тому вірші читаються легко і
вражають не красою стилю, а красою думок. Погляньмо на перший катрен: тут можна знайти одну
метафору – sessions, всього два епітети – sweet silent thought та dear time’s waste і два слова підвищеного
стилю: wail та woes. Це все. У перекладі зустрічаємо такі звороти, як далеких споминів тумани, давно
заснулий сум. Переклад виразу sweet silent thought як безмовно тихих дум не вважаємо досить вдалим,
оскільки sweet не має еквівалента "безмовний" або "тихий"; крім того, два прикметники, використані в
українському варіанті, є синонімами, і тому вживати їх поряд не можна, на наш погляд, це недоречно.
Щодо суто змістовної відповідності двох текстів, то останній рядок перекладу не має нічого спільного з
оригіналом: І серце рве, і ятрить давні рани та, відповідно, And with old woes new wail my dear time’s
waste: жодних ран чи серця в оригіналі ми не знайдемо, перекладач тут вдався до прямого
переосмислення тексту, додавши дві "зайві" метафори.
Then can I drawn an eye (unused to flow)
For precious friends hid in death’s dateless night,
And weep afresh love’s long since canceled woe,
And moan th’ expense of many a vanished sight:
© Пермінова А.О., 2005
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Знов гаснуть очі від скорбот німих
За друзями, що скрилися в могилі.
Я марно жду в покірному безсиллі –
Не прозвучить замовклий голос їх!
Другий катрен оригіналу дає дещо більше простору для стилістичного аналізу: по-перше, Шекспір
використовує незвичний порядок слів – Then can I drawn an eye, love’s long since canceled woe, many a
vanished sight, що надає твору урочистості; по-друге, в чотиривірші також наявні слова підвищеного
стилю: afresh, woe, wee; епітет precious friends та метафора death’s dateless night. У перекладі бачимо
метафори гаснуть очі та скорбот німих, епітет покірному безсиллі. Цікаво зазначити, що змістовної
відповідності в цих рядках ще менше, ніж раніше: Д. Паламарчук весь катрен посвятив друзям ліричного
героя, в той час як У. Шекспір сумує не тільки за друзями, але й за давнім коханням і взагалі за всім, що
минуло: And weep afresh love’s long since canceled woe, / And moan th’ expense of many a vanished sight. У
цільовому тексті, окрім вже названих нововведень, з’явилася ідея марного чекання – Я марно жду та
згадка про голос друзів, який герой уже ніколи не почує: Не прозвучить замовклий голос їх!
Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o’er
The sad account of for-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.
Тоді оплачений рахунок горя
Я з гострим болем відкриваю знов
І знов плачу за дружбу і любов,
За все, вже відшкодоване учора.
У цьому, третьому, катрені автор знову використовує зворотній порядок слів, причому двічі в одному
рядку – Then can I grieve at grievances foregone. Взагалі, весь чотиривірш являє собою розгорнуту
метафору відшкодування за старими рахунками – sad account of for-bemoaned moan, причому кожний
рядок несе в собі ідею часу – минулого порівняно з теперішнім; ця ідея втілюється за допомогою
відповідних лексем: foregone, tell o’er, for-bemoaned, new pay, before. У перекладі центральна метафора
присутня лише в першому та другому рядках – оплачений рахунок та відкриваю; ідея часу виражена, поперше, за допомогою пасивних дієприкметників – оплачений та відшкодоване; по-друге, за допомогою
прислівників – знов, уже та учора. Слід відзначити той факт, що перекладач вирішив відтворити в цьому
місці деталі, які він "загубив" у другому катрені: кохання і все, що минуло.
But if the while I think of thee, dear friend,
All losses are restored and sorrows end.
Та лиш тебе побачу я на мить, –
І сум засне, і серце не щемить.
Останні два рядки, як відомо, в сонеті мають функцію висновку та узагальнення, вони певним чином
підбивають підсумки того, що було сказано раніше. Ця особливість двовірша присутня в оригіналі та
збережена у перекладі. Втім, в останньому акценти дещо зсунуті: по-перше, У. Шекспір робить
посилання на центральну метафору попереднього катрена – плата за рахунком: All losses are restored, а
Д. Паламарчук посилається на перший катрен: І сум засне, і серце не щемить. (порів. з Приходить знов
давно заснулий сум, / І серце рве, і ятрить давні рани.), тим самим мовби замикаючи коло міркувань: з
чого почали, тим і закінчили. Тобто оригінал являє собою послідовність дій, що підкреслюється словамиланками when, and, then, from…to, but, а переклад нібито кружляє на місці, знову і знову повертаючись до
одного й того ж: коли…знов, тоді…знов.
3. Враження, справлене на читача. Що стосується цього пункту, то з приводу оригіналу ми,
зрозуміло, можемо тільки припускати, спираючись на своє знання іншої культури. Все ж таки ми
спробуємо це зробити. В основу наших міркувань ми покладемо загальновідоме спостереження про те,
що для Заходу характерне лінійне сприйняття світу, а для Сходу – спіральне. Ця ідея цілком справедлива
для нашого вірша: послідовність дій оригіналу перетворюється на колоподібність розвитку сюжету в
перекладі. Тобто можна сказати, що відбувається зміна культурного коду на рівні тексту при збереженні
сюжетної лінії. А оскільки обидва тексти стосуються глибинних культурних архетипів, логічно
припустити, що вони справляють однакове враження на представників відповідних культур. Такий тип
перекладу, за нашою класифікацією, є перестворенням, тобто намаганням "перестворити" оригінал
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іншою мовою таким, яким би його створив автор, якби писав мовою перекладача. Взагалі назва цього
типу йде саме від такого розуміння перекладачем свого завдання.
Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.
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Перминова А.А. 30-й соннет У. Шекспира в переводе Д. Паламарчука
(к проблеме пересоздания поэтического текста).
Предмет исследования статьи – сравнительный анализ 30-го соннета Шекспира с переводом
Д. Паламарчука. Анализ производится на трех уровнях: формы, содержания и эстетического
впечатления, производимого на читателя. Автор вводит понятие перевода-пересоздания, к
которому, согласно проведенному исследованию, и относится анализируемый соннет в переводе
Д. Паламарчука. Ключевые понятия: перевод, перевод-пересоздание, соннетная форма,
стилистика, культурный архетип.
Perminova A.O. Shakespeare’s sonnet 30, translated by D. Palamarchuk
(to the problem of re-creation of a poetic text).
The article gives a comparative analysis of Shakespeare’s sonnet 30 and its translation into Ukrainian, made by
D. Palamarchuk. The analysis is carried out on three levels: that of the form, contents and the aesthetic
impression, made on the reader. The author of the article suggests a new term – translation-re-creation, to
which, according to the analysis, belongs the sonnet in D. Palamarchuk’s translation. Key notions: translation,
translation-re-creation, sonnet, stylistics, cultural archetype.
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ОСОБЛИВОСТІ МІФОЛОГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ТОНІ МОРРІСОН
Статтю присвячено вивченню особливостей міфологічного характеру реалізму у творах Тоні Моррісон.
Зроблено спробу визначити суспільно-культурологічну основу реалізму в романах письменниці.
Загальновідомим є факт, що афро-американська література є невід'ємною складовою, одним з
найколоритніших проявів американської літератури, багатокультурної за своїм походженням, ідеями,
стилями, перспективами.
Проблема пошуку самовираження, ідентифікації та спільності, яка порушується митцями етнічних та
расових груп, знаходить відгук у читачів світової спільноти. Афро-американська література пропонує
свіжий літературний погляд, новий підхід до розуміння та вирішення віковічних та болючих проблем,
зосереджена на вивченні саме тих проблем, які є загальнолюдським або й глобальним лихом.
Найвидатнішою афро-американською письменницею ХХ ст., чия творчість викликає захоплення, є
Тоні Моррісон, лауреат Нобелівської премії за 1993 р. Т. Моррісон – майстер витонченої прози,
поетичної та високої і водночас розмовно-жаргонної.
П р е д м е т о м статті є розгляд романів Т. Моррісон з м е т о ю вивчення специфіки її творчої
манери у контексті аналізу літературного феномена міфологічного реалізму та спроби окреслення
особливостей і природи реалізму в романах письменниці.
"Гадаєш, чорне – це один колір? А от і ні! Їх п’ять або шість. Один чорний – шовковистий з виду;
інший – як вовна. Третій – порожній, ніякий... і вони рухаються, весь час міняються місцями" [1: 49]. Це
враження тітки Пілат про тони та відтінки кольору сприймається як авторська концепція та програма
багатозначності роману. Т. Моррісон вирізняє п’ять станів літератури американських негрів: від
"полум’я протесту" через пошук власної індивідуальності, дослідження національної культури та
оволодіння майстерністю більш широкого розуміння світу.
Спектр характерів, зв’язків, багатобарвність традицій, побуту, звичаїв, психології темношкірих також
вражає багатством барв і відтінків, які разом виявляють та підкреслюють загальнолюдську природу
конфліктів і відносин. Натуралістична проза легко змінюється натхненно поетичними пасажами. А
народні легенди, повір'я, казки створюють неповторний колорит.
Роман "Пісня Соломона" [1] відкривається дивовижною сценою, коли чоловік збирається злетіти з
даху на своїх блакитних крилах. Натовп сподівається побачити диво дивне. У цей час з’являється на світ
Мейкон Помер. Герою роману доведеться пройти складний шлях духовної змужнілості, який приведе
його в нікуди. Це роман-сага вражаючої глибини, різнобарвності та узагальнення. Стародавнє мистецтво
оповіді реалістично висвітлює невидимі та незбагненні таємничі аспекти людського життя.
Історія сім'ї негрів з Мічигана почалася зі страшної плутанини. Після Громадянської війни (1865 р.)
дід героя, тоді ще підліток, записувався у Бюро реєстрації звільнених негрів. Його спитали, де він
народився. Від відповів: "Мейкон". Хто його батько? Він помер. Янкі напідпитку сплутав усе на світі, і в
документах з'явилося ім'я "Мейкон Помер" (Dead). Це страшне ім'я перейшло до сина, тепер до онука.
Хоч у побуті онука звали Молокососом.
І родове ім'я, і прізвисько героя значущі. Вони обидва є джерелом багатих символічних мотивів
роману. Перше втілює нікчемне, спустошене життя сім'ї, пронизане взаємною ворожнечею, їх духовну та
фізичну мертовність як прокляття клану Померів. Молокосос живе наче для того, щоб виправдати своє
прізвисько – легко, бездумно, мляво, почуваючи себе "помийним відром", куди зливається взаємна
ненависть близьких йому людей. Свій інфантилізм від починає відчувати у 60-і роки ХХ ст., коли
расовий конфлікт набув апогею в країні. Ідейна концепція роману сфокусована у 6-й главі роману.
Публіцистично гостро відтворено картину расового пригнічення, наруги над неграми. Найкращий друг
Молокососа Гітара – активний борець та член революційної організації негрів. Та Молокосос не має
бажання турбувати себе тим, що гинуть невинні люди. Він свариться з Гітарою, бо расові проблеми
остогидли йому. Хоч він відчуває, що життя його безцільне та безглузде.
У соціальних питаннях він повний профан. Але все ж розвиток подій 60-х та палкі суперечки з
Гітарою викликали у Молокососа бажання вистрибнути зі звичайного кола, пожити самостійно і вільно,
відшукати своє коріння, дізнатися своє справжнє ім'я. Пошуки привели його до селища, звідки походив
його дід. Тут усі були Соломони та Соломонові (вся книга пронизана біблейською символікою у
своєрідному афро-американському фольклорному осмисленні). Образ "літаючого африканця" теж бере
свій початок з Соломонової "Пісні над Піснями" [2]. Поїздка Молокососа за маршрутом, яким його
предки йшли на Північ (до свободи) – це подорож у минуле, у міф. Це осмислення себе через історію, а
історії – через легенду. Легенда у формі дитячої співаночки розповідає про Соломона, який мав купу
дітей (21) з Риною, своєю дружиною. Потім він вирішив полетіти чи то до Африки, чи то ще куди. Він
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"кружляв, кружляв і торкнувся сонця". Прямо з бавовняного поля від підхопив свого найменшого сина
Джейка, але випустив його. Та хлопчика підхопила індіанка, а потім її дочка. Співуча Пташка покохала
його. А з Рининої ущелини й досі чути вночі плач збожевілої жінки: "О Соломоне, не покидай мене
тут..." [1: 326].
Сумна, хоч і нехитра легенда викликала у Молокососа спогади про щось забуте, але таке рідне, і він
намагається звести разом імена, факти, події, відчуття, які тривожно ятрили його душу. Всі сімейні чвари
стали безглуздими та необачними. Молокосос ладен був вибачити усіх-усіх, навіть батька, котрий
понівечив йому життя своїм користолюбством. Дотик до витоків своїх, нові почуття та усвідомлення
своєї нікчемності допомогли Молокососу зрозуміти, що головне – це бути потрібним, уміння рятувати.
Молокосос розпрямляється і кличе свого давнього друга Гітару: "Тобі потрібне моє життя? Ось Я!" Він
стрибає, відривається від землі і "швидкий та яскравий, як падаюча зірка, він летів до Гітари, і байдуже
хто з них випустив дух у смертельних обіймах брата". Бо він знав, що селяни знали: "Якщо віддаватися
повітрю, можна осідлати його" [1: 364].
Назва роману "Смоляне Опудалко" [3] відсилає читача до стародавньої негритянської казки про
довірливого Братика Кролика, який піймався на приманку, хитромудро зліплену Братиком Лисом.
Сюжет розгортається на екзотичному острові, який купив цукерковий король Валеріан Стріт. Острів,
як і багатий маєток, постає як фізично відчутний мальовничий куточок у Карибському морі. Він наче
випливає зі спекотного марева, яке спотворює обриси предметів та призводить до омани почуттів у краю
переказів та легенд.
Одна з них розповідає про перших американських рабів, яким поталанило вижити під час корабельної
аварії. Разом з кіньми вони дісталися суші та були зачаровані благодатною землею. І з давніх-давен вони
чорні, голі, осліплені, які бачать лише внутрішнім оком, скачуть верхи вдень і вночі крізь вологі зарості,
створюючи ланцюг гір, які біжать-біжать. А вершники скачуть-скачуть, у нікуди.
Хоч є і інша легенда. З переказу білих старожилів це пасмо гір є стрункою кавалькадою блискучих
європейських офіцерів.
Сходження та розходження двох версій легенди породжує двомірність світу в романі, існування
взаємовиключаючих елементів. Це розрізнення присутнє на всіх рівнях – сюжетному, ідейному,
лексичному, де перетинаються літературна вишуканість та жаргон.
У маєтку міліонера Стріта чекають на приїзд сина. Та Майкл – відрізана скибка. Від відмовився від
батьківського спадку та живе в індійській резервації, допомагаючи бідним.
Замість сина в маєтку з'являється Син. Це Уїльям Грін. Останні вісім років він поневіряється,
втікаючи від зради коханої, міняє прізвища та документи, хоч пам’ятає рідне село, де "хазяйнували
товсті негритянки у білосніжному вбранні – там було сухо, зелено і спокійно" [3: 49].
У маєток він потравив випадково, у пошуках їжі. Вночі від блукає кімнатами, всі сплять, а він
вдивляється у сни сплячих. Зненацька захоплений у кімнаті білої леді, Син раптом стає гостем у маєтку
на потіху та забаву навіженого хазяїна. Старий порядок у маєтку порушено, а господар поступово
починає карати себе за черствість та байдужість до свого сина, інших оточуючих. Хоч він і благодійник.
У маєтку живе його протеже, молода жінка Джейдін, яка закінчила Сорбону з курсу історії мистецтва на
кошти Стріта, зробилася популярною моделлю. Вона відчуває себе самотньою та несправжньою.
Спочатку налякана появою Сина, вона раптом відчула тягу до нього та вирушила з ним на пошуки його
родового коріння. Це виявилося для неї жахом. Вона тікає назавжди в Париж. Син марно шукає Джейдін,
і тоді сам зникає в гори, у легенду, у безвість, туди, звідки він з'явився на острові. Недаремно стара
ворожка на початку сюжету впізнала в ньому одного з прадавніх сліпих вершників, який спустився з гір.
Т. Моррісон надзвичайно переконливо експонує передісторію та психологію героїв, розглядаючи їх
життя через нічне існування, тяжкі сни, невиразні тривоги та передчуття. Це створює драматичний
розвиток персонажів та сюжетної лінії. Складний конфлікт висвітлює ряд соціальних, етнічних і
психологічних проблем. І Майкл, і Син – це бунтарі молодого покоління. Вони не бажали жити за
правилами гри у респектабельність та порядність, насправді сповідуючи лицемірство та фальш. Син є
людиною без прав, він існує без правил, не маючи ні дому, ні власності. Тому вибрав самоту. Він
належить до тих багатьох людей, які ніде не числяться, не значаться. Освічена та художньо обдарована
Джейд теж не знаходить собі місця у респектабельній Америці. Вона і є "Смоляне Опудалко", виліплене
білим багатієм (Валеріаном Стрітом) для того, щоб заманити у пастку (Системи) необачного Братика
Кролика (Чорного), який нахабно з'їв у хазяїна два качани капусти. Так Син інтерпретував стару казку.
Виявляється, що для негра є лише один шлях – цілковита адаптація до суспільства з його умовами
расової, економічної та культурної роздільності. Тобто дорога в нікуди.
Споконвічна для негрів Америки тема створює і сюжет роману Т. Моррісон "Улюблена" [4].
Негритянське повір'я стверджує, що душі померлих залишаються поряд з живими, поки живі пам’ятають
тих, хто пішов. Перевтілюючись у привиди, померлі не покидають своєї оселі, а з'являються юродивими
або ж божевільними. Присутність їх невидима, але вони нагадують про себе кожного разу, коли
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відбуваються важливі події в родині. І доки рід існує, забуття не загрожує душам померлих. Забуття,
непам'ять є знаком згасання роду.
Багато років після страшної смерті дворічної доньки в будинку 124, де жила Сет, рабиня-втікачка,
з'являється загадкова молода жінка, яка, за її словами, вийшла з води. Вона називає себе іменем, яке Сет
викарбувала на могилі своєї доньки майже двадцять років тому – Улюблена. Жінка, очевидно, пережила
жахливе лихо, яке перетворило її на втілене страждання. Це відчувається в її манері говорити, містичних
осяяннях, у непереборному страху перед "людьми без шкіри". Так вона сприймала білих, які спричинили
їй смертельний біль і нескінченні страждання.
Потрапивши до будинку 124 у передмісті Цинцинатті, звідки нещодавно вигнали дух убитої 18 років
тому дочки Сет, Улюблена відчула себе вдома. Досі вона була бездомною. Її переслідують жахливі
спогади про темне, холодне місце, де її залишили саму; незнайомі обличчя, які плавали навкруги,
чоловіки "без шкіри", які запам’яталися їй своєю жорстокістю та брутальністю. Увесь час її вабило
невиразне жіноче обличчя, яке колись їй посміхалось. З ним були пов’язані теплі та милі спогади, які все
вислизали, зникали. Із цим обличчям було пов’язано і щось жахливе, трагічне. І Улюблена повинна була
знайти це обличчя, місце, до якого вона належала, дізнатися все про себе. У будинку 124 вона відчула
саме те, що вона шукала. Тут вона знайшла той космос, який упорядковував її життя після всіх
насильств, ґвалтувань та утрат.
Поступово Улюблена заволоділа серцями та душами Сет і Денвер і перетворилася у руйнівну силу,
яка вимагала каяття, розплати за муки та біль, які вона пізнала. Бажання догодити, відчуття вини
перетворили життя Сет на примару, де не було місця фізичному, матеріальному. Вона тихо згасала.
Порятунок прийшов від громади жінок. Дізнавшись, що минуле увірвалось у сучасне життя та
поводилося нахабно, вони об'єднали свої уміння, зусилля та з допомогою містичних заклинань змусили
минуле повернутися назад. Улюблена розсіялась, зникла у напрямку річки, звідки вона вийшла.
Стосунки Улюбленої та інших героїв роману мають сприйматися не в повсякденному їх прояві, а
метафорично. Для Сет сутність цих взаємин у тому, щоб примиритися зі своїм сумлінням, яке не
заспокоять ніякі посилання на вимушеність вчинку (дітовбивство). Для Денвер це подолання
внутрішньої жертовності, яка стала її гіркою долею. Улюблена – це втілення болю та марних сподівань
на те, що людині дано виправити наслідки катастроф, подібних на ті, що перетерпіла і Сет, і Улюблена.
Головний план у романі – це справжність страждань. Їх автентичність беззаперечна чи то в
зображенні алегорично-фольклорної фігури Улюбленої, чи коли йдеться про Сет, її доньку Денвер, її
свекруху Бебі Сагз – святу, чи інших героїв у романі. Соціальні умови життя перетворюють страждання
на повсякденні, що спричиняє жорстокі деформації природних взаємин і самої особистості.
Історичне тло в романі відтворено пластично та багатопланово. Громадянська війна (1861–1865)
гранично загострила протиріччя, які одвічно визначали долю негрів у Америці. Та саме метафізичний
план роману автентично та щиро передає загостреність конфлікту, роздуми про сутність буття, духовний
образ народу. Алегорії, образи метафоричного характеру щедро розсипані в романі Т. Моррісон.
Письменниця черпала з цього багатого джерела і в попередніх романах. Та "Улюблена" найбільш
органічно об’єднує образність і алегорію. Цей вражаючий синтез включає специфічні прикмети
негритянського світосприйняття, невід'ємні від нього дива, віру в закляття, магію, міф. Саме ці елементи
надають життєвості Улюбленій. Головний художній ефект роману полягає у відкритості художньої
умовності образів, яка поєднується з бездоганною точністю зображення історії.
Аура міфу повиває Милий Дім (Sweet House), маєток рабовласника м-ра Гарнера, де живуть герої
роману під час їх передісторії. У Милому Домі сповідують "іншу модель рабства" [4: 18]: хазяїн охоче
радиться з ними у справах, чоловікам дозволяється мати зброю при собі, хазяїн дозволив одному з них
викупити матір з рабства, сам відвіз її у безпечне місце та влаштував у будинку білого. Хазяїн гордо
називає своїх рабів чоловіками. Ця плантація – рай. М-р Гарнер – бог у своєму раю, який зветься Милий
Дім (так само, як Валеріан Стріт у "Смоляному Опудалку", котрий запрошує Сина на обід у свій світ, де
він, граючись, створює долі своїх підлеглих). М-р Гарнер перетворився на загрозливу загадку для своїх
сусідів, які не раз побивали його за сміливість та виклик системі і врешті застрелили. Та він залишається
взірцем справедливості і людяності для колишніх рабів Милого Дому, який перетворився на пекло з
появою нового хазяїна.
М-р Гарнер не єдина надзвичайна особистість у Милому Домі. Не менш легендарні своїм щоденним
героїзмом раби-чоловіки. Вони виявляють високе благородство, коли впродовж року дають можливість
єдиній дівчині-рабині Сет зробити свій вибір поміж ними, хоч кожен з них спрагло жадав її. Вони
вибрали шлях людяності та благородства у світі, який дозволяв жити за законами насильства та звірств.
Справжньою легендою серед них є Сиксо. Таємниче відчувається в його імені. Шкіра кольору індиго
та його вогняно-червоний язик додавали загадковості до його походження [4: 21]. Він був зріднений з
природою та поважав дух померлих, знав х мову. Героїчною була і його відданість жінці, яка жила за 35
миль від Милого Дому. Його сміливість і почуття власної гідності дозволили йому спокійно пояснити
новому хазяїну, що шмат м'яса він не вкрав, а запікав його, щоб з'їсти і тим покращити власність хазяїна,
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"Сиксо сіє жито, щоб збільшити шанс високих цін. Сиксо обробляє і годує землю, яка дає вам вищий
урожай. Коли Сиксо поїсть, він буде краще працювати на вас" [4: 190]. Його непоборний дух співав і
сміявся, коли його тіло палало на вогні лінчування.
Сет, проте, має найбільше право на статус легенди. У ній є щось вище, піднесено-витончене, що
вирізняє її, наймолодшу, серед усіх інших. Це відчувається в її королівській постаті, її незглибимих очах,
в її умінні контролювати себе, гідно сприймати раптове та надзвичайне, включаючи смерть. Ці якості
надали їй мудрості та мужності врятувати чотирьох своїх діток, "моє найкраще, найдорожче" [4: 165] та
себе з рабства, коли чоловіків-рабів було схоплено, спалено, покарано, знівечено.
Домінуючим міфом є Улюблена. Вона є дух минулого, невловимий та нелюбий, який вимагає, щоб
його пам'ятали, називали його ім'я, любили. І нагадує, що людяність, гідність, любов та пам'ять не
дозволять страшному минулому впливати на життя.
Приналежність до легенди, героїчність виявилися притаманними рабам, які жадали жити вільно. Це
було надзвичайно. Милий Дім та його мешканці споріднені з міфом і легендою. Цей рай було
зруйновано, коли новий господар почав учити рабів жити по-новому і виправляв "помилки" м-ра Гарнера
батогом, вудилами та вогнем [5].
Тема імені, тобто встановлення національної та індивідуальної самобутності людини, – одна з
центральних у творчості Моррісон. Епіграфом до роману "Пісня Соломона" "Нехай батьки поринуть
угору, а сини дізнаються свої імена" натякає на одвічний пошук неграми своєї ідентичності,
самобутності, самосвідомості. За словами Цирцеї, "білі люди давали імена неграм, як скаковим коням [1:
264]. Навіть у "раю" Милого Дому всі чоловіки-раби були Полами – А, В, С, D. Таке знеособлювання
індивідуальності тяжіло над ними і визначало їх самовідчуття. Абсурдне ім'я Померів і те, як дід
майбутнього клану отримав його, свідчить про зневагу до людини місце якої визначав хтось більш
значущий у житті. Ім'я тітки Молокососа також має історію. Неписьменний батько дівчинки навмання
тикнув у Біблію та вибрав ім'я, на його погляд, вишукане та значуще – Пілат. Його всі відмовляли,
мовляв, для дівчинки воно не годиться. Тітка Пілат у романі "Пісня Соломона" – єдиний привабливий
образ. На відміну від інших Померів, вона сповнена любов'ю до життя, до людей. Вона мужня
фантазерка, яка вміла літати, не відриваючись від землі. Мати Сет, мужня рабиня, яка викидала своїх
новонароджених, бо вони були плодом насильства білих. Але вона залишила дівчинку, бо пам’ятала її
батька, єдиного, хто її обіймав. Вона назвала дочку Сет, тобто "призначена", "подарована" [2]. Це ім'я
виявилося багатозначним та найкраще відбиває мужність, героїзм, відданість персонажа, як і
страждання, здатність кидати виклик злу та болю [6: 76]. Бебі Сагз горда тим, що носить ім'я свого
чоловіка, єдина, кого не кличуть "Джені", як кожну чорну жінку. Улюблена наполягає "Назви моє ім'я"
[4: 117], бо це єдине, що може утримати її в реальності, до якої вона так болісно прагнула належати.
Епіграф до роману рекламує героїню та пояснює сутність подій у романі: "Назву Своїм народом не
людей Моїх і не улюблену – улюбленою" [2].
Романи Тоні Моррісон вирізняються багатством літературних та лінгвістичних засобів вираження, що
сприяє глибокому проникненню в історико-культурний дискурс. Майстерне переплетіння імпліцитних та
експліцитних структур справляє надзвичайне враження. Ідея оновлення минулого, віднаходження
особистості та приналежності створюють тематичність, виразність та текстуальну методологію.
Міф як найдавніша форма життєво-чуттєвого існування дійсності лежить в основі всіх романів Тоні
Моррісон. Посилення міфологічного аспекту переосмислення буття, історико-культурного та
соціального минулого створює ефект реалістичності та достовірності. Письменниця вважає саме міф,
фольклор найдостовірнішим проявом та свідоцтвом реальності. І це є одним з характерних прийомів
майстерності Т. Моррісон.
Міф домінує над текстом. Міф оцінює історію написану і усну, відчутну і приховану. Але цей
улюблений Т. Моррісон засіб має місце не лише у оповіді на пріоритетні теми афро-американської
літератури – расового та соціально-культурного утиску. Від залишається головним у зображенні
особливостей негритянського менталітету, світосприйняття громади та багатьох персонажів.
Досконалість у володінні міфом як літературним засобом очевидна у романі "Улюблена".
Проблема часу є однією з визначальних для розуміння характеру реалізму та творчої манери
Т. Моррісон. Час постійно двоїться, збігається. Сучасне пізнається через минуле, яке живе і керує
сучасним. Час у романі "Блакитні очі" вимірюється порами року [7: 110]. Час Сули визначається роками,
та він скінчився на землі, але й після її смерті ми чуємо, як вона говорить своїй подрузі Нел, що вмирати
зовсім не болісно. Її голос живе, знаходиться з Нел, з читачем, долаючи виміри простору й часу, як і її
бажання поділитися своїм знанням, осяянням та розповісти про це всім [8: 149].
Миттєво минуть роки з життя громади та суспільства в романі "Пісня Соломона". Вони позначаються
лише окремими ознаками: 1931 – народився Мейсон Помер, хтось проклинає цей світ, хтось помирає;
1936 – "Велика депресія" позаду; 1945 – дід Помер процвітає, хоч і розуміє, що великого шматка від
пирога йому, негру, не дістанеться; 1953 – неспокій у негритянських кварталах. Ближче до 1960-х років
час помітно уповільнюється і виникає інший час – він плине назад, у минуле.
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Для Цирцеї (повивальної бабки, яка прийняла на світ усіх Померів) час не існує взагалі. Вона кидає
виклик часу, виказує йому відкриту непокору. Скільки ж їх, років, минуло? Це нематеріально [1: 49].
Важливо те, що вона пережила сам час, щоб забезпечити Молокососу можливість встановити свою
приналежність, знайти себе.
Хоч загострення подій та умов у 60-х роках виводять Молокососа з його інфантилізму, та час давно
вже не існує і для нього. Бо в цьому житті у нього небезпечне місце, що руйнує його дух та спонукає
шукати місця у живильному минулому. Він розчиняється у часі і там знаходить себе [1: 362].
Міф для Тоні Моррісон є метафорою відмови від часу. Функція міфу полягає у тому, щоб відновити
поетику життя та слова, загублену у процесі розвитку суспільства. Минуле та сьогодення неподільні, і
завдання метафори – перебороти дисонанс часу.
Проблемний спектр романів Т. Моррісон широкий. Літературне та лінгвістичне багатство,
різнобарвність та багатоплановість персонажів у романах письменниці є невичерпним джерелом не лише
насолоди ті пізнання світу, але й детального вивчення. Це є естетичне явище, яке розвивається. Світ
Моррісон необхідно досліджувати як художню реальність – унікальну, самобутню, багатогранну. Це дає
привід стверджувати, що твори Тоні Моррісон, її художні здобутки потребують глибокого та ретельного
вивчення.
П е р с п е к т и в н і с т ь систематизації та ґрунтовного аналізу цього видатного явища ХХ
століття очевидна. Своєрідність побудови романів, оптимізм, відкритість художніх образів та кінця
романів, циклічність оповіді та перехід у контрапункт, проблеми мови, символів та багато інших чекають
на своїх дослідників.
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Подкоритова Е.П. Особенности мифологического реализма в творчестве Тони Моррисон.
В статье рассматриваются особенности мифологического характера реализма в произведениях Тони
Моррисон. Делается попытка определения общественно-культурной основы реализма в романах
писательницы.
Podkorytova О. P. Peculiarities of mythological realism in the novels by Toni Morrison.
The article deals with the study of peculiarities of mythological realism in the novels by Toni Morrison and
attempts to determine the socio-cultural basis of realism in the writer's novels.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМАТИЧНИХ
АНАЛОГІВ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ "НІКОЛИ"
У статті розглядаються системи образів, які виражають значення "ніколи" в англійській та
українській ідіоматиці. Здійснюється порівняльний аналіз англійських та українських ідіоматичних
аналогів із значенням "ніколи". Ключові поняття: образ, ідіоматичний аналог, мовний парадокс.
У різних терміносистемах значення лексеми образ не тотожне: образ у теорії пізнання ― будь-яке
відображення дійсності (і понятійне, і чуттєве); у психології ― уявлення, тобто мисленнєве / внутрішнє
бачення предмета в його цілісності; у семіотиці ― різновид знака, а саме "іконічний знак", де
позначаюче збігається з позначуваним. У мові образ представляє собою ту сутність, яка не входить у
конотацію, але належить семантиці мовного знака як її узуальна й оказіональна внутрішня форма [1: 94].
Образність як загальний термін означає використання мови для представлення предметів, дій,
почуттів, думок, ідей, станів душі чи будь-якого сенсорного або екстрасенсорного досвіду [2: 442–443].
Образна основа мовних засобів ― один із способів, яким "дух народу" втілюється у світобаченні, а
через нього і в мові, про що писав ще В. Гумбольдт, а згодом О. Потебня і Л. Вайсгербер [3: 232].
Значення ідіом суттєво відрізняється від значення слова. Ідіоми ― знаки мотивовані, тому їх значення
не може не бути невмотивованим. Саме воно включає як tertium comparationis образ, що виражає
означуване. Цей образ свідчить про те, що значення є похідним від нього, і вказує на дійсність (якщо,
звичайно, образ сприймається мовною свідомістю). Також характерним для виконання ідіомами їх
знакової функції є "підключення" до неї не тільки раціональної , а й емоційної оцінки [3: 132].
У працях дослідників В. Виноградова, В. Архангельського, О. Куніна, В. Телії, Ю. Солодуба,
Р.
Зорівчак та ін. ґрунтовно доводиться, що національна своєрідність ідіоматичної системи того чи іншого
народу виявляється, перш за все, у національно-культурній специфіці образного відображення
навколишньої дійсності.
Ідіоматичний образ чи "те наочне уявлення, своєрідна "картинка", на фоні якої сприймається цілісне
значення ідіоматичної одиниці як узагальнено-переносне, як метафоричний чи метонімічний дериват, що
виник внаслідок глобального переосмислення початкового значення словесного комплексу-прототипу"
[4: 58], є структурним елементом мовної моделі ідіомів із значенням "ніколи".
Актуальність обраної теми зумовлена відсутністю спеціальних міжмовних досліджень образів, які
виражають значення "ніколи" в англійській та українській ідіоматиці.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей образів та образних ситуацій, використаних для
вираження значення "ніколи" ― одного з підполів універсальної семантичної категорії темпоральності.
Предметом нашого дослідження є англійські й українські ідіоматичні аналоги із значенням "ніколи".
До міжмовних ідіоматичних аналогів відносимо ідіоми, які передають однакове або близьке предметнологічне значення за допомогою різних образів.
Часто можна почути пораду ніколи не кажи ніколи :: never say never як застереження людині, що
може накликати на себе неприємності своєю самовпевненістю. Можливо, саме забобонний страх перед
майбутнім, долею спричинив утворення і функціонування значної кількості ідіом, якими можна виразити
значення "ніколи" в обох мовах.
Ці ідіоми належать до групи так званих ідіом-нонсенсів, які утворюються за допомогою порушення
реальних, логічно виправданих зв’язків предметів і явищ дійсності, тобто алогізмів [5: 70]. Ідіоми,
генетичним прототипом яких є словесні комплекси-алогізми, трапляються в найрізноманітніших мовах і
є, очевидно, універсальним явищем.
Кожен етнос, спираючись на власні географічні, історичні, соціально-політичні, господарськоекономічні умови та культурні цінності, тобто екстралінгвальні чинники, протягом усієї своєї історії
аналізував взаємодію "наївних" сторін дійсності та фіксував результати цього аналізу в ідіомах.
Виходячи з цього, логічно буде припустити, що той "національний образ", який виникає при засвоєнні
окремої ідіоматичної одиниці, викликає саме ті асоціації, ту сукупність ментальних законів, яка властива
саме тому народові, чиїм надбанням є ця ідіома.
Тому не викликає здивування той факт, що український та англійський народи використовують не
лише різні образи на позначення будь-якого елемента дійсності, але й віддають перевагу, як правило,
різним опорним поняттям, що зумовлено специфікою когнітивного мислення кожного народу,
особливістю мовних картин світу, які не можуть бути однаковими, оскільки відображають характерні
для певної мови способи бачення елементів, з яких складається світ, і загальне розуміння законів
організації світу, а також наявної в ньому ієрархії цінностей, які визнають носії тієї чи іншої мови [6: 30].
Це чітко виявляється при аналізі складеної нами таблиці, в якій подано англійські й українські ідіоми із
© Полуйко І.Р., 2005
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значенням "ніколи", а також розподіл образів, згрупованих на основі їх опорних понять. Одиницею
зіставлення взято образи-суб’єкти дії.
опорні
поняття
істоти

образи
українська
мова
рак
курка
п’явка
свиня

рослини
явища
неживої
природи

англійська
мова

pig

груша
гарбуз
вода
sea
пісок

дні тижня

неділя

свята

Великдень

moon
Sunday

St Tib’s eve;
Lammas
the Greek calends
родинні
зв’язки

бабуня
татуньо

зовнішність

Ethiopian
волосся
вухо

релігія

devil
hell
Dover and Calais

ідіоми
як рак свисне / як рак на дубі свисне / як
рак на горі свисне / як рак на дуба вилізе
як у курки зуби виростуть
як п’явка крикне
як свині з череди йтимуть;
the day pigs fly
як на вербі груші виростуть;
як гарбуз на вербі виросте
тоді то буде, як догори вода повернеться;
як вода вгору берегами потече
when the sea gives up its dead
як на камені пісок зійде
when the moon turns green cheese
on the second Sunday of next week
when two / three Sundays come together (in a
week) / meet
як дві неділі разом зійдуться
на кінський великдень
on St. Tib’s eve;
at latter Lammas;
on the Greek calends
як моя бабуня з того світу вернеться
як мій татуньо з того світу вернеться
when the Ethiopian changes his skin
як на долоні волосся виросте
як своє вухо побачиш
when the devil is blind
when the hell freezes over
when Dover and Calais meet [7; 8; 9]

географічна
назва
Ідіоми із значенням "ніколи" побудовані за принципом синтагматичного парадоксу. Мовні парадокси
ґрунтуються на функціональних особливостях природної мови і не пов’язані з науковою картиною світу,
а лише є досвідом мовця. Поєднання мови з її концептуальними (когнітивними, психічними і т. ін.)
засадами створює мовний парадокс.
Ідіоматична підсистема мови, що фіксує культурний простір етносвідомості, його стереотипи, є
однією з найпоширеніших сфер мовного парадоксу. Найвищий рівень символічності, інформативна
імплікованість поряд із знаковою редукованістю багатьох ідіом, поєднуючись з їхньою етимологічно
затемненою мотивованістю або немотивованістю взагалі, ― оптимальні чинники створення мовних
парадоксів.
Парадокс, зумовлений референційною незв’язністю, суперечливістю досвідних знань людини та їх
мисленнєвого аналізу, співвідноситься з логічним явищем апорії [10: 62].
Природу апорії має логічний абсурд, що є суперечливим висловлюванням, у якому щось
стверджується й водночас заперечується всупереч логічному закону несуперечливості. Як в англійській,
так і в українській мовах абсурдний ідіоматичний парадокс, зважаючи на формулу х Ù y є істинним, коли
x (ікс) є істинним та y (ігрек) є істинним (в інших випадках формула є неістотною), позначає загальне
заперечення часу ― "ніколи": коли тварина (птах) х набуде ознак y, які суперечать її / його природі ―
ніколи!
Парадоксальність у мові служить креативним чинником, що уможливлює позначення нової
інформації без збільшення знакових засобів [10: 65].
Незважаючи на відмінну онтологічну основу, образи, подані в наведеній вище таблиці, піддаються
зіставленню за внутрішніми логічними зв’язками компонентів їх словесних комплексів-прототипів.
Зіставивши та проаналізувавши англійські та українські ідіоматичні аналоги із значенням "ніколи",
ми пропонуємо виокремити такі моделі-формули ідіоматичного парадоксу:
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·
S >< V ― невідповідність суб’єкта і дії, яку він виконує: як рак свисне (рак не може свистіти); як
п’явка крикне; the day pigs fly; when the hell freezes over; when Dover and Calais meet;
·
Att >< S ― невідповідність суб’єкта і його ознаки: на кінський великдень; on St. Tib’s eve, at latter
Lammas, on the Greek calends, on the second Sunday of next week;
·
SV >< Adv ― несуперечливість суб’єкта і дії, яку він виконує, але невідповідність обставин, за
яких ця дія відбувається: як у курки зуби виростуть (зуби ростуть, але не в курки); як свині з череди
ітимуть; як на вербі груші виростуть; як гарбуз на вербі виросте; як вода вгору берегами потече; як
моя бабуня з того світу вернеться; як мій татуньо з того світу вернеться; як на долоні волосся
виросте;
·
S >< V >< Adv ― невідповідність суб’єкта і дії, яку він виконує, а також невідповідність обставин,
за яких ця дія відбувається: як на камені пісок зійде (пісок не сходить, ніщо не сходить на камені); тоді
то буде, як ся догори вода повернеться / потече;
·
SV >< O ― несуперечливість суб’єкта і дії, яку він виконує, але невідповідність об’єкта, на якого
ця дія спрямована: when the Ethiopian changes his skin (ефіопець може щось змінити, але не шкіру); when
the sea gives up its dead; як своє вухо побачиш;
·
англійська ідіома when the moon turns green cheese містить найбільшу кількість логічних
невідповідностей ― три: S >< V ― місяць не може перетворюватись; S >< V >< O ― місяць не може
перетворюватися в сир; Att >< S ― сир не може бути зеленим. Таким чином, цю ідіому можна вважати
"найобразнішою" серед інших аналогів.
Найпродуктивнішою для української мови виявилася модель SV >< Adv ― несуперечливість суб’єкта
і дії, яку він виконує, але невідповідність обставин, за якими ця дія відбувається: як у курки зуби
виростуть; як свині з череди йтимуть; як на вербі груші виростуть; як гарбуз на вербі виросте; як вода
вгору берегами потече; як моя бабуня з того світу вернеться; як мій татуньо з того світу вернеться;
як на долоні волосся виросте ― вісім ідіоматичних одиниць. Модель-формула Att >< S ―
невідповідність суб’єкта і його ознаки: на кінський великдень; on St. Tib’s eve, at latter Lammas, on the
Greek calends, on the second Sunday of next week ― чотири англійські аналоги ― виявилася
найпродуктивнішою в англійській ідіоматиці.
Споконвіків людина була пов’язана з рослинним і тваринним світом. Саме тому ідіоми з опорними
словами-назвами тварин, птахів, комах, рослин є дуже поширеними. Найуживанішою ідіомою із
значенням "ніколи" в українській мові є ідіома як рак свисне / як рак на дубі свисне / як рак на горі свисне
/ як рак на дуба вилізе. Образи живих істот виступають опорними поняттями в таких українських ідіомах:
як у курки зуби виростуть; як свині з череди ітимуть; як п’явка крикне; та в англійському аналозі the day
pigs fly.
Образ рослини, а саме верби, є опорним поняттям українського аналога як на вербі груші виростуть;
як гарбуз на вербі виросте. В англійській мові ми не виявили ідіом, які б виражали поняття "ніколи" за
допомогою образів рослин.
В українській мові маємо ідіоматичні аналоги, опорними образами яких є явища неживої природи:
тоді то буде як догори вода повернеться; як вода вгору берегами потече; як на камені пісок зійде. В
англійській мові опорним образом виступає місяць: when the moon turns green cheese та море: when the
sea gives up its dead.
В обох мовах опорними поняттями ідіоматичних одиниць із значенням "ніколи" виступають дні
тижня: on the second Sunday of next week; when two / three Sundays come together (in a week); як дві неділі
разом зійдуться. Слід зазначити, що остання пара є фразеологічними еквівалентами, оскільки тут
спостерігаємо не тільки предметно-логічну, а й структурно-граматичну, образну, експресивно-емоційну
та функціонально-стилістичну адекватність.
В англійській мові знаходимо три ідіоми з опорними образами неіснуючих свят: on St. Tib’s eve
(вигадане ім’я); on the Greek calends (календи – перше число місяця у стародавніх римлян, а не греків); at
latter Lammas (свято врожаю, яке буває тільки раз на рік – першого серпня). Образ неіснуючого свята
використано в укр. аналозі то буде на кінський великдень.
Страх і сумніви щодо потойбічного світу, життя після смерті властиві всім людям незалежно від
національності й мови. Впевненість, що "з того світу не повертаються", реалізувалася в обох мовах за
допомогою ідіоматичної моделі із значенням "коли померлий оживе" ― "ніколи". В українській мові
наявні ідіоматичні аналоги з образами померлих членів родини: як моя бабуня з того світу повернеться;
як мій татуньо з того світу повернеться. Ці українські ідіоми трапляються і в просторіччі: як ся моя
бабуня з того світа верне; як мій татуньо з тамтого світа верне.
Образ померлих знаходимо в емоційно та стилістично нейтральному англійському аналозі: when the
sea gives up its dead ― тут виявилася специфічна національна риса мислення англійців, для яких море є
невід’ємною часткою картини світу. Зацікавленість потойбічним світом виявляється і в ідіомах: when the
devil is blind; when the hell freezes over.
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Українці також використовують опорні слова, що стосуються зовнішності людини: як на долоні
волосся виросте; як своє вухо побачиш.
Англійський ідіоматичний аналог з опорним поняттям зовнішності, а саме кольору шкіри when the
Ethiopian changes his skin виявляє історичний факт: англійці, на відміну від українців, мали контакти з
народами африканського континенту, оскільки Англія була колоніальною державою.
Усі згадані ідіоматичні одиниці є близькими (genuine) фразеологічними аналогами. Їх денотативна та
конотативна образність є зрозумілою як для українців, так і для англійців. Англійський ідіоматичний
аналог when Dover and Calais meet є наближеним ідіоматичним аналогом, оскільки містить національноспецифічні топоніми, які потребують пояснення.
Підрахунки показали, що значення "ніколи" можна виразити дванадцятьма англійськими та
вісімнадцятьма (з яких чотири з опорним образом рак) українськими аналогами. Серед наведених вище
ідіомів є тільки одна пара ідіоматичних еквівалентів: when two / three Sundays come together (in a week) ::
як дві неділі разом зійдуться. Збіг образності спостерігається і в різномовній парі як свині з череди
ітимуть :: the day pigs fly. Проте, незважаючи на спільне опорне поняття, образна ситуація ґрунтується
на різних твердженнях: українське ― "свині не ходять чередою"; англійське ― "свині не літають".
Аналіз опорних понять, використаних українським та англійським народами на позначення лексеми
ніколи, показав, що українці найчастіше використовують назви живих істот (рак, курка, п’явка, свині), а в
англійській ідіоматиці найчисленнішими є назви свят (St. Tib’s eve, Lammas, the Greek calends).
Зіставний лінгвокогнітивний аналіз англійських та українських аналогів із значенням "ніколи" дав
можливість зіставити фрагменти ідіоматичних картин світу цих народів і виявити певні збіги, а саме те,
що всі проаналізовані ідіоми побудовані за принципом синтагматичного парадоксу, який виражається
схожими моделями-формулами; та відмінності в образних системах української та англійської
ідіоматики.
Розгляд лінгвальних та екстралінгвальних чинників утворення образності наведених вище ідіом
дозволяє стверджувати, що образність є формою існування ідіом із значенням "ніколи".
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СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ГІПОТЕТИЧНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕТИЧНОМУ
ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ
Стаття присвячена встановленню інваріантних стилістичних функцій гіпотетичних порівняльних
речень у поетичному дискурсі німецького романтизму на тлі інших художніх дискурсів.
Об’єктом розгляду цього наукового доробку стала одна з показових ознак поетичного дискурсу
німецького романтизму – порівняльна конструкція із суб’юнктором als ob та його модифікаціями типу
als, als wenn, wie wenn, ob. При цьому йдеться не стільки про відносно частотну повторюваність
порівняльної конструкції зі сполучником als ob у цьому дискурсі, скільки про те, що в межах
романтичного поетичного дискурсу цей граматичний засіб виконує інваріантні художньо-стилістичні
функції. Ці функції зумовлені схожими ідейно-естетичними настановами поетів-романтиків і тому
принципово відрізняються від інваріантів інших поетичних дискурсів, встановлюються шляхом
визначення симптоматичних функціонально-семантичних зсувів, що є своєрідними сигналами
концептуальних змін авторського відношення до дійсності, й, тим самим, сприяють розпізнанню меж
цього дискурсу.
Хоча порівняльні речення зі сполучником als ob не ставали предметом окремого наукового розгляду,
вони неодноразово розглядалися в підручниках із граматики німецької мови. При цьому переважна
більшість учених-граматистів вбачає в цій мовній формі або виключно характер ірреальності,
фіктивності, вигаданості, оманливості тощо, або лише таку її загальну ознаку як "створення образності
вислову". Так, наприклад, Е. Шендельс вважає, що "речення зі сполучником als ob містять ірреальне,
здебільшого метафоричне порівняння" [1: 353]. У. Енгель також підкреслює гіпотетичність цих
порівняльних речень, визначаючи їх як "такі синтаксичні конструкції, в яких залишається не визначеним,
чи реалізується насправді дія, означена в підрядному реченні" [2: 714]. Інший не менш відомий
граматист Х. Вайнріх відносить такі конструкції до "фіктивних порівнянь", тобто до таких, "що містять
сигнал фіктивності, через що суттєво обмежується їх значущість, і вони постійно вживаються у
кон’юнктиві" [3: 255].
Ледве не вперше на стилістичну виразність порівняльних речень із сполучником als ob у поетичному
дискурсі звертає увагу Г. Понгс, вказуючи, зокрема, на той факт, що їх можна зустріти і в старшій, і
молодшій "Едді", і в пам’ятках давньо- й середньоверхньонімецької мов (зокрема у В. фон дер
Фогельвейде), і в авторів більш пізнього періоду (Жана Поля, Гофмансталя, Рільке та ін.). Свої роздуми
про ці порівняльні конструкції дослідник закінчує констатацією: "вони чітко виражають уявний характер
образної сфери, на відміну від порівнянь із компонентом wie, які слугують статичному ототожнюванню
об’єктивних частин, що зіставляються" [4: 165]. Інакше кажучи, нічого нового в розгляд стилістичної
виразності цих синтаксичних одиниць ця точка зору не привносить, оскільки вона цілком і повністю
відповідає визначенням традиційної граматики.
Однак більш пильний погляд на їх функціонування в різних поетичних дискурсах дозволяє побачити
їх досить таки широкий виразний потенціал. У багатьох авторів до романтизму через використання
конструкції als ob як стилістичного засобу досягалося або стисле, логічне порівняння (переважно
антитетичного характеру), або унаочнення, уточнення, конкретизація поетичного образу, як, наприклад,
у Бюргера "Doch der verkappte Gast Empfand auf seinem Rücken Mit krabbelndem Entzücken, Kaum seine
schöne Last, So sprang er auf und rennte, Als ob der Kopf ihm brennte" [5: 134]. У поетичному дискурсі
бароко вона відігравала роль вказівки на скороминучість, швидкоплинність життя, наприклад, у
Грифіуса "Was hilfft das stete Lesen? Ich muß, ich muß davon ! Als wär ich nie gewesen Und krieg ein Grab
zum Lohn!" [5: 183], у межах просвітницького поетичного дискурсу основна функція цього стилістичного
засобу полягала здебільшого в сатиричному викритті людських ілюзій, що можна проілюструвати
прикладом із поезії Клопштока "Weintrunk an die todten Freunde": "Daß wir weise, wie ihr, und der
Erinnerung Eures Todes getreu, leben, zwar fröhlich sey’n; Doch als stündet ihr alle Mit den glücklichen
Freunden hier!" [5: 234].
У поетичному дискурсі Брокеса, видатного представника німецької просвітительської літератури, ця
порівняльна конструкція є доволі частотним явищем. Спрямований виключно на зображення
зовнішнього, реального світу чи окремі явища та процеси в природі, цей засіб має в текстах названого
автора переважно логічний, підкреслено антитетичний характер і виконує функцію вказівки на
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ефективність божественної мудрості, що створила гармонійний світ, наприклад, "Es scheint, ob könne man
in einem greisen Duft Die Kälte selbst anjetzt recht sichtbar sehn; Sie fänget überall ergrimmt an zu regieren"
[5: 276]. Незважаючи на дієслово scheinen, яке здатне створити ілюзію, конструкція ob не виконує в
цьому контексті функції занурення реципієнта в ілюзорний художній світ, оскільки зміст підрядного
речення є об’єктивним, про що свідчать такі його логічні компоненти, як дієслово können у дійсному (а
не в умовному) способі, неозначено-особовий займенник (а отже, для лірики занадто загальний) man,
"просвітительський" часовий прислівник anjetzt і підкреслено "наочний" прислівник recht sichtbar. До
того ж, у метафоричному образі "холоду, який можна побачити у сивому тумані" ("in einem greisen Duft
Die Kälte") знаходить прояв таке приховане природне явище, як "іній, паморозь". Отже, головна
стилістична функція порівняльної конструкції als ob полягає в контексті в тому, щоб зруйнувати ілюзію,
щоб показати, що "це лише видимість" ("Es scheint").
У романтичному поетичному дискурсі, як показує статистичний аналіз, гіпотетичні речення із
суб’юнктором als ob та його варіантами є (по відношенню до інших дискурсів) частотним явищем.
Однак, незважаючи на симптоматичність такого частотного вжитку, більш важливим є те, що в жодному
дискурсі до романтичного ця конструкція не ставала чільним стильовим засобом цілісного ліричного
тексту. Характерною для поетичного дискурсу німецького романтизму ця мовна структура стала тому,
що вона відповідає основним принципам романтичного світобачення, що вона здатна створити ілюзію
повного поєднання ліричного суб’єкта зі світом образів ірреального художнього світу. Конструкція als
ob з’являється саме в той момент, коли душевний стан, настрій ліричного суб’єктa поетичного дискурсу
німецького романтизму змінюється сам по собі або під впливом світу природи. Співвідносячи між собою
різні сфери розуміння і відчуття, внутрішній і зовнішній світи, між якими відбувається кореспонденція,
уявна комунікація, вона виконує функцію опосередкування між внутрішнім світом ліричного Я і світом
природи. І це стосується не лише поетичного дискурсу, але й романтичної прози, на що, зокрема, вказує
такий приклад із роману Л. Тіка "Пригоди Франца Штернбальда": "wenn er so in sein bewegtes Gemüt
sah..., als wenn er in einen unergründlichen Strudel hinabschaute" [6: 112].
Класичним прикладом виконання саме такої романтичної стилістичної функції конструкцією als ob
можуть слугувати наступні рядки з вірша Ейхендорфа "Місячна ніч", який Т. Манн назвав свого часу
"перлиною перлин німецької поезії": "Es war, als hätt’ der Himmel Die Erde still geküßt, Daß sie im
Blütenschimmer Von ihm nun träumen müßt’...Und meine Seele spannte Weit ihre Flügel aus, Flog durch die
stillen Lande, Als flöge sie nach Haus" [7: 276]. Саме завдяки цьому стилістично-граматичному засобу,
який має в тексті циклічний характер, охоплюючи в такий спосіб увесь художній референт, створюється
враження тотального залучення внутрішнього світу ліричного суб’єкта до міфічної космогонії, до
безкінечного Всесвіту, до вічності.
Окрім того, завдяки опосередкованому, прихованому, умовному мовленню, натяку на таємницю
конструкція als ob підкреслює водночас залучення до повідомлення суб’єктивно-емоційного фактору, як,
наприклад, у Брентано: "Ein Schwälbchen flog vorüber, Der Kahn schwamm still einher, Der Schiffer sang
dies Liedchen, Als ob ich’s selber wär’"[7: 328]; "Wer hat dies Lied gesungen? / Ein Schiffer auf dem Rhein, /
Und immer hat’ geklungen Von dem Dreiritterstein: Lore Lay! Lore Lay! Lore Lay! Als wären es meiner drei";
"Meine Mühle ist brochen Und klappert nicht mehr; Mein Herz hör’ ich pochen, Als wenn’s die Mühle wär’" [7:
334].
У таких контекстах поетичного дискурсу німецького романтизму через умовне називання ліричного
суб’єкта, яке створюється саме завдяки порівняльній конструкції als ob, зв’язок між цим суб’єктом і
референтом залишається відкритим, умовним, невизначеним. Водночас сам референт повідомлення
зберігає таким чином свою багатозначність, хоча також стає зрозумілим, що воно не залишило байдужим
і самого оповідача. Таким чином, у контексті романтичного поетичного мовлення вказана конструкція
виконує стилістичну функцію адекватного вираження багатозначного амбівалентного зв’язку між
внутрішнім світом ліричного Я, сповненого відповідного настрою, і зовнішнім, поетичним світом.
Водночас на прагматичному рівні це створює ефект повного залучення, "занурення" реципієнта в цей
самий поетичний світ ліричного суб’єктa.
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ЗВ’ЯЗОК СЕМАНТИЧНОГО ТА ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНОГО АСПЕКТІВ СУБ’ЄКТНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
У статті розглянуто вплив семантичної структури речення на застосування суб’єктних
трансформацій в англо-українському перекладі, а також здійснено спробу виявити причини та
закономірності їх застосування. Ключові слова: семантична структура речення, формальносинтаксична структура речення, актант, суб’єктна трансформація.
Необхідність застосування синтаксичних суб’єктних трансформацій у перекладі, як правило,
зумовлена особливостями актантної структури речень мови оригіналу та мови перекладу.
Метою цієї статті є спроба виявлення причин та закономірностей застосування суб’єктних
синтаксичних трансформацій в англо-українському напрямку перекладу.
Актуальність теми визначається недостатньою вивченістю впливу семантичної структури речення на
застосування перекладацьких синтаксичних суб’єктних трансформацій.
За останні роки проблема застосування синтаксичних трансформацій у перекладі була розглянута у
працях проф. .В.І. Карабана [1]. Семантичний аспект перекладу підметів досліджувався проф. В.Г. Гаком
[2].
Як відомо, у процесі перекладу в деяких випадках доводиться змінювати формально-синтаксичну
(так звану "поверхневу") структуру речення, тобто трансформувати один член речення в інший або, за
необхідністю, додавати чи вилучати певні члени речення. Так, наприклад, підмет може бути
трансформовано в присудок (або предикатив), обставину, додаток і (дуже рідко) в означення.
Але, незважаючи на те, що зовнішньо зміни відбуваються в поверхневій структурі речення,
зумовлюються вони, як правило, необхідністю внесення змін до актантної (глибинної) структури
речення, яка досить часто виникає при перекладі з англійської на українську мову.
Щоб краще зрозуміти причини цього явища, перекладач у процесі перекладу має розрізняти три рівні
аналізу структури речення: семантичний (угрупування субстантивних актантів навколо дієслівного ядра),
інформаційно-комунікативний (тема і рема) та формально-синтаксичний (підмет, присудок, додаток,
обставина, означення). Два перших рівні надаються перекладачеві відразу. Вони відображують
предметну та комунікативну ситуації, які від перекладача не залежать і не можуть бути змінені в процесі
перекладу. Таким чином, єдине, чим володіє перекладач у межах структури мов оригіналу та перекладу,
− це лексико-граматична структура речення. Перекладач не може змінювати реальні актанти або
замінити тему ремою, але він може обирати лексеми та граматико-синтаксичні структури, щоб якомога
краще передати зміст двох перших рівнів [2].
Спочатку розглянемо актантну структуру речення, а також особливості перекладу підметів, які можуть бути нею
спричинені.
Услід за В.Г. Гаком ми вважаємо, що, з точки зору перекладу, доцільно включити до числа актантів усі
субстантивні елементи, що можуть комутувати з суб’єктом. Так, до актантів можна віднести прямий та непрямий
додатки, а також деякі сірконстанти (обставини місця, часу та причини) [2]. Дійсно, вищезгадані сірконстанти в
перекладі досить часто комутують із підметом, що на формально-синтаксичному рівні проявляється у трансформаціях
на зразок "підмет → обставина" або, рідше, "обставина → підмет", наприклад:
The hall fell silent. (J.K. Rawling) – В залі запала тиша. (пер. В. Морозова) – (заміна підмета на обставину місця)
Wednesday night found Hermione and Harry sitting alone in the common room long after everyone else had gone to bed.
(J.K.Rawling) – У середу ввечері Герміона й Гаррі сиділи разом у вітальні після того, як усі пішли спати. (пер. В.
Морозова) – (заміна підмета на обставину часу)
The shouting and the echoes seemed to be driving the troll berserk. (J.K. Rawling) – Від криків і гамору троль,
здається, почав скаженіти. (пер. В. Морозова) – (заміна підмета на обставину причини)
Even in the United States, the most productive economy ever known? Production is not high enough to meet everyone’s
desires. (P. A. Samuelson) – Навіть США з їх найпродуктивнішою економікою, як відомо, не можуть забезпечити
такого рівня продуктивності, щоб задовольнити потреби кожного. (пер. С. Панчишина) – (заміна обставини місця
на підмет)
В.Г. Гак також відносить до актантів додаток до імені (complément du nom), який позначає відношення цілого до
частини, власника до власності тощо [2]. Такий актант може комутувати із суб’єктом, якщо відноситься до суб’єкту
або об’єкта, наприклад:
The end of the summer holidays came too quickly for Harry’s liking. (J.K. Rawling ) – Літні канікули скінчилися надто
швидко (пер. В. Морозова).
Запропонована вище система актантів у цілому відповідає тим, які під іншими назвами фігурують у "відмінкових
граматиках". Але в контексті перекладу доцільно додати до загальної актантної схеми ще два актанти: так звані
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"уявний" та "віртуальний". Необхідність враховувати ці актанти зумовлюється особливостями співвідношення між
висловлюванням та ситуацією, яку воно описує. Звернення до них дозволяє вирішити цілу низку перекладацьких
проблем [2].
Розглянемо докладніше ці види актантів, їх співвідношення з таким членом формально-граматичної
структури речення, як підмет, а також шляхи перекладу підметів, які стають можливими, якщо ввести до
семантичної структури речення мови перекладу один з вищезгаданих актантів.
Уявний актант утворюється на рівні мовної форми, коли внаслідок номіналізації замість дієслова, яке
становить ядро висловлювання, вжито іменник, семантично аналогічний до дієслова, та дієсловооператор, при чому іменник виступає як уявний актант, оскільки репрезентує не предмет, а дію.
Найчастіше такий актант виступає в функції синтаксичного об’єкта (додатка), але також може вживатися
в функції синтаксичного суб’єкта (підмета).
Проаналізуємо трансформацію вилучення уявного актанта, тобто, ситуації, коли сполучення іменника
зі значенням дії з дієсловом-оператором при перекладі редукується до дієслова, що означає ту саму дію,
що й іменник. На граматичному рівні в такому випадку буде мати місце трансформація вербалізації:
In fact, Harry thought, his behaviour had been very goood considering how frustrated and angry he felt at
been stuck in privet Drive so long, reduced to hiding in flowerbeds in the hope of hearing something that might
point to what Lord Voldemort was doing. (J.K. Rawling) – Власне, Гаррі вважав, що поводився дуже добре
– зважаючи на роздратування і лють від цього нескінченного стричання на Прівіт-драйв, де все, що він
міг, це ховатися під клумбами в надії почути хоч якийсь натяк на Лорда Волдеморта. (пер. В. Морозова)
Як можна бачити з прикладу, уявний актант, репрезентований в оригінальному реченні так званим
"штучним підметом" [3], у процесі перекладу трансформується в простий дієслівний присудок. Слід,
однак, зазначити, що в межах англо-українського перекладу ця трансформація не поширена через
вербальніший характер англійського речення порівняно з українським [1].
Більш уживаною в англо-українському перекладі є трансформація додавання уявного актанта до
актантної структури речення:
He felt as though a brick had dropped into his stomach when Mrs Weasely turned to him during dinner on
Wednesday evening and said quietly, "I’ve ironed your best clothes for tomorrow morning, Harry, and I want
you to wash your hair tonight, too…"( J.K. Rawling Harry) – В нього було відчуття, наче на груди йому ліг
важкий камінь, коли місіс Візлі обернулася до нього в середу за вечерею і тихенько сказала:
– Гаррі, я випрасувала тобі назавтра твій найкращий одяг. І ще було б добре, якби ти сьогодні помив
голову (пер. В. Морозова).
У наведеному прикладі простий дієслівний присудок трансформується в підмет, виражений
віддієслівним іменником, та простий дієслівний присудок, виражений екзистенційним дієсловом.
Іншими словами, має місце трансформація номіналізації, зворотна до тієї, що описана в попередньому
прикладі.
У цілому слід зазначити, що уявний актант дозволяє збільшити або зменшити кількість синтаксичних
одиниць, не змінюючи загальної кількості семантичних актантів та інформації, яка міститься у
висловлюванні, що дозволяє знайти найкращій спосіб перекладу [2].
Введення поняття віртуального актанта зумовлюється тим, що жодне висловлювання не може
відобразити всіх елементів ситуації, яку воно описує. Деякі елементи, що входять до глибинної
структури висловлювання, під час розуміння речення домислюються. Вони будь-коли можуть бути
відображені в поверхневій структурі висловлювання або вилучені з неї, не змінюючи його змісту, але
актантна структура висловлювання при цьому буде змінена.
Слід зазначити, що віртуальний актант може означати неозначену істоту або неістоту, і тоді таке
англійське речення перекладається українським неозначено-особовим реченням:
One is not jealous of the dead, and it seemed easy to me that morning to take up our old life together.
(G.Greene ) – До мертвих не ревнують, і того ранку мені здавалося, що нам буде легко повернутися до
нашого колишнього життя (пер. І. Коваленка).
Як бачимо, в перекладі застосовується неозначено-особове речення, причому віртуальний актант one,
що означає неозначену істоту, вилучається з синтаксичної (поверхневої) структури без зміни при цьому
семантики висловлювання. На рівні лексичних перетворень маємо справу з трансформацією вилучення.
Віртуальний актант також може позначати конкретну людину або предмет, що реально беруть участь
у дії або на яких спрямована дія, наприклад:
– It’s inadvisable to comment on what goes on in this house. (F.S.Fitzgerald) – Я б не радив вам виносити
на люди те, що ви бачили в цьому домі (пер. М. Пінчевського).
У цьому випадку при перекладі дія суб’єктивується, тобто в синтаксичну структуру речення
вводиться діюча особа (тут – мовець), яка на глибинному рівні присутня також і в оригінальному
реченні. Відповідно, на лексичному рівні відбувається трансформація додавання.
Можливі також випадки вилучення конкретного виконавця з поверхневої структури, тоді при
перекладі, як правило, застосовуються безособові речення, наприклад:
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We must feed you up while we’ve got the chance. (J.K.Rawling) – Треба, щоб ти наїдався, поки вдома.
(пер. В.Морозова).
The sky had turned light before they stopped talking. (J.K. Rawling) – Коли вони закінчили розмову,
починало вже світати (пер. В. Морозова).
Слід зазначити, що актантні перетворення в процесі перекладу поділяються на кількісні та якісні [2:
44]. До кількісних можна віднести введення або вилученення з висловлювання уявного чи віртуального
актантів, про що йшлося вище. У кількісних трансформаціях загальна кількість актантів у висловлюванні
змінюється:
This left only one parcel. (J.K. Rawling) – Лишався ще один пакунок (пер. В. Морозова).
Оскільки дослівний переклад англійського речення на зразок "це залишило ще один пакунок" суперечить нормам
української мови, доводиться вдаватися до лексико-граматичних трансформацій. На лексичному рівні – це
трансформація вилучення, а на граматичному – зміна синтаксичної структури речення, коли додаток оригінального
речення при перекладі трансформується в підмет. На рівні актантної структури ми можемо говорити про кількісну
трансформацію вилучення віртуального актанта this; у процесі перекладу з двох актантів (this і parcel) у поверхневій
структурі перекладеного речення залишаеться відображеним лише один.
Відповідно, у якісній актантній трансформації в процесі перекладу відбувається взаємозаміна актантів без зміни
загальної кількості актантів. Найпоширеніший вид якісної трансформації − це суб’єктно-об’єктна трансформація, коли
підмет з додатком взаємозамінюються, при цьому, як правило, в перекладі вживається агентивний неживий підмет, а
дієслово-присудок метафоризується [1], наприклад:
Here the police had the last word: they could withdraw my order of circulation; they could have me barred from Press
Conference; they could even, I f they chose, refuse me an exit permit. (G. Greene) – У цих краях останнє слово завжди
лишається за поліцією: вона може відібрати перепустку, заборонити відвідувати прес-конференції, вона може,
якщо схоче, відмовити у дозволі на в’їзд (пер. І. Коваленка).
All your life – from cradle to grave – you will run up against the brutal truths of economics. (P. A. Samuelson.,
W.D. Nordhaus) – Все своє життя – з колиски до могили – нас переслідує жорстка правда економіки.
Таким чином, можна зробити висновок, що семантичний та формально-синтаксичний аспекти суб’єктних
трансформацій досить тісно взаємопов’язані. Зміни в актантній структурі висловлювання в англо-українському
перекладі призводять до змін на формально-синтаксичному рівні. Загальні причини цього вочевидь слід шукати у
більшій гнучкості українського синтаксису порівняно з англійським, а також у граматичних та стилістичних
розбіжностях цих мов.
Перспектива дослідження суб’єктних трансформацій під час перекладу полягає в подальшому вивченні впливу
актантних трансформацій на зміну синтаксичної структури речення в процесі перекладу, причин, що зумовлюють
такі зміни, а також класифікації та докладному опису суб’єктних синтаксичних трансформацій.
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Федотова Н.О. Связь семантического и формально-синтаксического аспекта субъектных
трансформаций в англо-украинском переводе.
В статье рассматривается влияние семантической структуры предложения на использование
синтаксических субъектных трансформаций в англо-украинском переводе. Автор также делает
попытку выявить причины использования вышеуказанных трансформаций в англо-украинском переводе.
Ключевые слова: семантическая структура предложения, формально-синтаксическая структура
предложения, актант, субъектная трансформация.
Fedotova N.O. The connection between semantic and formal-syntactic aspects of subject transformations in
the English-Ukrainian translation.
The article deals with the influence of the semantic sentence structure on the syntactic subject transformation
usage. The author of the article also makes an attempt to reveal the reasons of using the above transformations
in the process of English-Ukrainian translation. The key words: semantic sentence structure, formal-syntactic
sentence structure, actor, subject transformation.
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КОНЦЕПТ ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІДІОМАТИЧНОГО
ПРОСТОРУ "HOMO SOCIALIS"
У статті аналізуються одиниці сучасної англійської мови, які в межах ідіоматичного простору "homo
socialis" актуалізують концепт ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ. Цей концепт є складним утворенням і включає у
себе більш прості концепти. Ідіоми на позначення рис характеру організуються залежно від типу
характеру й виду відношень людини до дійсності. При цьому одна й та сама риса може репрезентувати
декілька простих концептів. Ключові слова: ідіома, концепт, ідіоматичний простір, риса характеру,
характер.
Людина як суб'єкт, здатна до пізнання і самопізнання, є вершиною розвитку самого процесу пізнання.
В останні десятиліття людина є основою відліку в аналізі тих чи інших лінгвістичних явищ, вона
втягнена в аналіз, визначаючи його кінцеві перспективи й кінцеві цілі. Людина є складним об'єктом
дослідження, який породжує безмежні складності його пізнання і створює ілюзію особливого
суб'єктивного світу і суб'єктивного начала в мові [1: 93].
Антропоцентризм лежить в основі взаємозв'язку мови та мислення й особливо яскраво він
проявляється в лексиці та фразеології, які відбивають глибинні основи цього взаємозв'язку. На
сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки ідіоматика є одним з явищ мови, які перебувають у центрі
уваги вітчизняних та зарубіжних дослідників (Телія В.М., Gibbs R.W., Makkai A. та ін.) [2; 3; 4].
Дослідження ідіом на позначення будь-яких ознак, властивостей людини є актуальним і
перспективним. У лінгвістичній науці вже було проведено низку досліджень, присвячених номінації
окремих характеристик людини, таких, як поведінка (Грозян Н.Ф. [5]), внутрішній світ людини
(Курікалова Н.М. [6]), фінансовий стан (Трибуханчик А.М. [7]), вік (Беженар І.С. [8]) тощо. Існують
також роботи, присвячені лексичному та фразеологічному позначенню характеру людини (Літвінова
М.М. [9], Нікітін В.А. [10]). У цих роботах було визначено зміст, структуру та обсяг поняття "характер",
відображення окремих рис характеру засобами мови, а також подана методика компонентного аналізу
лексико-семантичного поля прикметників із значенням "характер людини". Проте ще не було
досліджено, як актуалізується концепт ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ ідіоматичними засобами мови і яке місце
він посідає у структурі ідіоматичного простору "homo socialis".
Ідіоматичні засоби мови актуалізують концепти, концептуальні сфери, концептуальні простори й
можуть утворювати ідіоматичні простори. Ідіоматичний простір – це частина вербалізованого
концептуального простору, яка представлена виключно ідіоматичними засобами мови.
Ідіоми, що позначають людину, її ознаки, риси, стан, дії, поведінку, всі її соціальні відносини,
становлять ідіоматичний простір "homo socialis". Категоріальним значенням такого ідіоматичного
простору є якісна характеристика суб'єкта. Фіксуються усі властивості особистості: зовнішній і
внутрішній світ людини; її фізичний та емоційний стан; здібності; особливості темпераменту; місце у
суспільстві тощо. Перелічені особливості утворюють низку концептів – знання, конструйоване у
фреймовій структурі [11: 24; 12: 61-62; 2: 96]. Навколо них організуються певні фрейми, що і становлять
структуру ідіоматичного простору " homo socialis".
Одним з основних концептів ідіоматичного простору " homo socialis" є ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ, адже
особливості характеру, поряд з типами темпераменту, визначають спосіб поведінки людини у тих чи
інших ситуаціях, її взаємини з іншими людьми, ставлення до них, до самої себе тощо. Досліджений
практичний матеріал становить 250 ідіом сучасної англійської мови, які вербалізують концепт
ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ і входять до предметно-центричного та компаративного фреймів (у термінології
С.А. Жаботинської [13: 18-23]). У межах цього концепту вони записуються таким чином: [ХТОСЬ
ТАКИЙ [ІСНУЄ ТАК/ТАКИМ ЧИНОМ, ДІЄ ТАК/ТАКИМ ЧИНОМ]] та [ХТОСЬ ТАКИЙ [Є/ДІЄ ЯК
ЩОСЬ/ХТОСЬ]]. Кожна ідіома на позначення риси характеру заповнює відповідний слот одного з двох
фреймів, актуалізуючи концепт ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ.
Характер (із грецького – "карбування", "відбиток") у психології розуміють як сукупність
індивідуально-своєрідних психічних властивостей особистості, які проявляються в типових умовах і
виражаються у способах її діяльності. Характер – це індивідуальне сполучення істотних властивостей
особистості, що виражають відношення людини до дійсності і виявляються в її поведінці, вчинках [14:
457]. Особливості, які виділяють у поведінці людини, називають рисами характеру. Риса характеру – це
фіксована (закріплена) установка великого особистісного значення, що виявляється в різних видах
діяльності, істотних для певної особистості [14: 459].
Концепт ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ є складним утворенням і включає у себе більш прості концепти. Так,
найзагальніші властивості характеру утворюють полярні концепти СИЛА – СЛАБКІСТЬ; ТВЕРДІСТЬ –
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М'ЯКІСТЬ; ЦІЛІСНІСТЬ – СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ; ШИРОТА – ВУЗЬКІСТЬ. Якщо під силою характеру
розуміють ту енергію, з якою людина переслідує поставлені цілі (be (all) agog [15: 34]), її здатність палко
захопитися чимось (as keen as mustard [15: 522]) і розвивати велику напругу сил при зустрічі з
труднощами, уміння переборювати їх (a good loser [15: 470], bob up like a cork [15: 175]), то слабкість
характеру зв'язують із проявом малодушності (cry craven [15: 184], show the white feather [15: 268]),
нерішучості (an ass between two bundles/bottles of hay [15: 52]), нестійкості поглядів (blow hot and cold [15:
92], have (got) no ballast [15: 63]) тощо. Твердість характеру означає тверду послідовність, завзятість у
досягненні цілей, відстоюванні поглядів (hard-nosed [17, 66], a hot gospeller [15: 328], come out flat-footed
(for) [15: 351], fight for one’s own hand [15: 348], nail one’s colours/flag to the mast [15: 491], have the
courage of one’s conviction/ opinions [15: 179]) тощо, а м'якість характеру виявляється в гнучкому
пристосуванні до умов, що змінюються, досягненні мети за рахунок деяких поступок, знаходженні
розумних компромісів (strike a balance [15: 61]).
Єдність, багатогранність характеру не виключає того, що в різних ситуаціях у тієї самої людини
виявляються різні і навіть протилежні властивості. Людина може бути одночасно ніжною і вимогливою,
м'якою, поступливою і одночасно твердою та непохитною. Тому характер людини доцільно описувати за
допомогою фреймів, які містять як основну, так і потенційну інформацію.
Риси характеру можна розділити на основні, ведучі, що задають загальну спрямованість розвитку
всього комплексу його проявів, і другорядні, обумовлені основними [14: 459-460]. Цілісність або
суперечливість характеру визначається ступенем поєднання провідних і другорядних рис характеру.
Якщо провідні і другорядні риси гармоніюють, якщо відсутні протиріччя в прагненнях та інтересах, то
такий характер називають цільним, якщо ж вони різко контрастують – то суперечливим [14: 460].
З усієї сукупності ставлення особистості до навколишньої реальності варто виділити характеротвірні
форми відносин. Ці відносини одночасно виступають підставою класифікації найважливіших рис
характеру. Характер людини виявляється в системі відносин:
1. У ставленні до інших людей:
· товариськість, відкритість (a good mixer [15: 510], as open as the day [15: 201]),
· замкнутість (a bad mixer [15: 510], a wooden Indian [15: 409]),
· правдивість (fair dinkum [15: 213], a square/straight shooter [15: 679]),
· брехливість (character assassin [15: 52], a confidence man [15: 479]),
· зрадництво (turn one’s back on (upon) smb. [15: 58]),
· вірність (as true as steel [15: 719], joined at the hip [17, 79]),
· догідливість (be lavish/loud in one’s praise(s) [15: 600], plaster smb. with praise [15: 600],
dance attendance on smb. [15: 53], sing smb’s praises [15: 600], curry favour with smb. [15:
266], say ditto to smb. [15: 216]),
· владність (a strong man [15: 485]),
· доброзичливість (a heart of gold [15: 374], a big heart [15: 373]),
· холодність (as cold as (a) stone [15: 725], you cannot get blood from (out of) a stone [15: 92]),
· підозрілість (a doubting Thomas [15: 756]),
· довірливість (a sheep among wolves [15: 675], a babe in the wood(s) [15: 56]),
· підлість (as crooked as a dog’s hind leg [15: 445], two-faced [17: 147]),
· порядність (a white man [15: 485], a genuine article [15: 51], all right [15: 39], shoot
square/straight [15: 679]),
· дбайливість (a good Samaritan [15: 656], take compassion on (upon) smb. [15: 169]),
· нахабність (as bold as brass [15: 106], a coolbeggar/card/customer/ fish/hand [15: 174]),
· самовідданість (fling/throw oneself into the breach [15: 106], pull/snatch smb. out of the fire
[15: 279]),
· дратівливість (get one’s back (or dander) up [17: 56]),
· холоднокровність (a level head [15: 369], a cool head [15: 366], keep one’s balance [15: 61]),
· покірність (as yielding as wax [15: 801], cat’s paw (catspaw) [15: 568]),
· норовистість (be/get/rise above oneself [15: 26], set one’s face against smth. [15: 316]),
· жорстокість (trigger-happy [17: 145], blood from/out of a stone/turnip [15: 90]),
· м'якість ((wouldn’t) harm a fly [17: 67], as mild as a dove [15: 500]),
2. Взаємини людини з іншими людьми виступають визначальним чинником відносно діяльності,
породжуючи підвищену активність, напругу, раціоналізаторство або, навпаки, заспокоєність,
безініціативність. У ставленні до справи можна виділити такі риси характеру:
· працьовитість (a beast of burden [15: 71], an eager beaver [15: 73]),
· лінощі (lazy beggar/bones/dog [15: 441], coffee cooler [16: 114]),
· старанність (bend/fall/lean over backwards to do/get [15: 59], be all over oneself [15: 41]),
· активність (as brisk as a bee [15: 74], open the ball [15: 63]),
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· пасивність (walk through one’s part [15: 565], work at low pressure [15: 602]).
3. Ставлення до інших людей і до діяльності у свою чергу обумовлює ставлення людини до
власної особистості. Ставлення до самого себе виявляється в оцінці своїх дій. Правильне, оцінне
відношення до іншої людини є основною умовою самооцінки. Твереза самооцінка – це одна з умов
удосконалення особистості. У зв’язку з цим виділяють такі риси характеру:
· самозакоханість (as proud/vain as a peacock [15: 569], as proud as Lucifer [15: 473], holler
down a rain barrel [15: 66]),
· самовпевненість (a smart Aleck [15: 716], as independent as a hog on ice [15: 388]),
· самолюбство (high and mighty [15: 386], be/get/grow too big for one’s boots [15: 80]),
· невпевненість у своїх силах (gun-shy [17: 63]),
· хвастощі (great boast and small roast [15: 94], blow one’s bags [15: 60]).
Важливим для самооцінки людини є думка про себе колективу, у якому вона працює і проводить
значну частину свого життя. І насамперед те, наскільки упорядковані в неї відносини з людьми,
наскільки вона потрібна людям, наскільки вона авторитетна серед них.
Людина, яка має такі риси, як самолюбство, самозакоханість, зарозумілість, погано налагоджує
стосунки у колективі, мимоволі створює в ньому конфліктні ситуації (spoil for a fight [15: 723], strike the
first blow [15: 736], raise the roof [15: 628], ask for it [15: 51]). Небажана й інша крайність у характері
людини – недооцінка своїх достоїнств, боязкість у висловленні своїх позицій, у відстоюванні своїх
поглядів (back and fill [15: 57], a reed shaken in/by the wind [15: 625]). Скромність і самокритичність
повинні сполучатися з загостреним почуттям власної гідності, заснованому на усвідомленні значущості
своєї особистості.
4. У ставленні до власності людина може проявляти такі риси характеру:
· Ощадливість (take care of the pence [15: 128]),
· Марнотратство (big-time spender [17: 13], a butter-and-egg man [17: 46]),
· Жадібність (as mean as a cat’s meat [15: 496], have death adders in one’s pocket [15: 31], have
an itching palm [15: 561]),
· Щедрість (dip into one’s pocket/purse [15: 214]).
Слід зазначити певну умовність цієї класифікації і тісний взаємозв'язок, взаємопроникнення
зазначених аспектів відносин. Зазначені відносини не одночасно і не одразу стають рисами характеру.
Визначальним у формуванні характеру є ставлення людини до суспільства, до інших людей. Характер
людини не може бути розкритий і зрозумілий поза колективом, без урахування її прив'язаностей у формі
товариства, дружби, кохання тощо.
Усі риси характеру мають між собою закономірну залежність. Проте окремі якості можуть бути
розглянуті як складові особливості характеру людини і використані для його аналізу. Важливою
складовою характеру є вольові риси. Воля є здатністю людини переборювати перешкоди, домагатися
поставленої мети. Вона виступає в таких рисах характеру, як самостійність (be the captain of one’s soul
[15: 125], off one’s own bat [15: 67], have a mind of one’s own [17: 68], keep to one’s own line (take a line of
one’s own) [15: 462]), рішучість (have sand in one’s craw [15: 656], take the bull by the horns [17: 138]),
наполегливість (of the bull(-)dog breed [15: 109]), мужність (a man of his hands [15: 482], a heart of oak [15:
375], grin and bear it [15: 333; 17, 63]).
Велике значення для характерологічних проявів мають інтелектуальні риси особистості. Глибина і
гострота думки, незвичайність постановки питання і його рішень, інтелектуальна ініціатива, критичність,
впевненість і самостійність мислення – усе це складає оригінальність розуму як одну зі сторін характеру
(have (got) one’s head screwed on right [15: 368], have (got) a good head on one’s shoulders [15: 367], have a
mind like a steel trap [17: 94], quick study [17: 115], have a quick/ready wit [15: 828], think on one’s feet [15:
294], know all the answers [15: 45]). Однак те, як людина використовує свої розумові здібності, суттєво
залежить від характеру. Нерідко зустрічаються люди, які мають високоінтелектуальні дані, але не дають
нічого цінного саме через свої характерологічні особливості.
Характер є взаємозалежним з іншими рисами особистості, зокрема з темпераментом (down in the
dumps [15: 87]) і здібностями (a clever dog [15: 83]). Проте якщо людина практично не може змінити свій
темперамент, то вона може, з певними зусиллями, змінити оточуюче середовище (the cream of society [15:
75]), рівень освіти (have a lot/plenty on the ball [15: 47]), удосконалювати свій інтелект (have an old head on
young shoulders [15: 367]), рівень культури (a little lower than the angels [15: 44]), зовнішність (easy on the
eye(s) (easy to look at) [15: 92]) і тим самим змінювати свою особистість.
Практичний матеріал показав, що велика кількість рис характеру не знайшли свого вираження у
досліджених 250 ідіомах сучасної англійської мови. Це такі риси, як скромність, самокритичність,
принциповість, наполегливість, відповідальність, тактовність, толерантність, нетерпимість тощо. Такі
риси характеру, як невпевненість у своїх силах, активність, ввічливість, егоїзм, підозрілість,
конформність, владність хоча й відображені в ідіомах, представлені незначною кількістю – однією-двома
ФО. Тому подальше дослідження ідіоматичних засобів сучасної англійської мови на позначення рис
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характеру людини є необхідним і важливим чинником для побудови ідіоматичного простору "homo
socialis".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: Наука, 1990. – 103 с.
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.:
Школа "Языки русской культуры", 1996. – 288 с.
3. Gibbs R.W., Jr. Process and Products in Making Sense of Tropes // Metaphor and Thought. Second edition. Edited by
Andrew Ortony. – Cambridge University Press, 1993. – P. 252-276.
4. Makkai A. Idiom Structure in English. – Paris: Mouton, 1972. – 371 p.
5. Грозян Н.Ф. Фразеологічна мікросистема "поведінка людини" в українській мові (ідеографічний і аксіологічний
аспекти): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – 20 с.
6. Курикалова Н.М. Фразеологическая номинация явлений внутренней жизни человека (на материале
современного английского языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – К., 1985. – 24 с.
7. Трибуханчик А.Н. Становление и развитие фразеосемантического поля "богатство-бедность человека" в
английском языке: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. – К., 1989. – 289 с.
8. Беженарь И.С. Фразеологическая номинация возраста в современном английском языке. Дис. ... канд. филол.
наук: 10.02.04. – К., 1994. – 257 с.
9. Літвінова М.М. Відображення рис характеру людини засобами мови (на матеріалі німецької мови) // Семантика,
синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: Літопис,
1999. – С. 67-71.
10. Никитин В.А. Опыт компонентного анализа лексико-семантического поля имен прилагательных со значением
"характер человека" // Лексико-фразеологические исследования русского языка. Сборник научных трудов. – Фрунзе:
КГУ, 1981. – С. 37-58.
11. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та,
2000. – 123 с.
12. Кулик Н.Д. Когнітивні аспекти значення фразеологічної одиниці // Семантика, синтактика, прагматика
мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: Літопис, 1999. – С. 61-63.
13. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник черкаського ун-ту. Серія Філологічні науки.
– Випуск 11. – Черкаси: ЧДУ, 1999. – С. 12-24.
14. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.:
Издательский центр "Академия", 1998. – 512 с.
15. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, 1984. – 942 с.
16. Спиерс Р.А. Словарь американского сленга. – М.: Русский язык, 1991. – 528 с.
17. Bell A.H. A Pocket Guide to Cliches / "Hit the Road". – Washington: Barron’s Educational Series, Inc., 1999. – 150 p.

Матеріал надійшов до редакції 1.04. 2005 р.
Фещенко Ю.І. Концепт ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА как структурный элемент идиоматического
пространства "homo socialis".
В данной статье анализируются единицы современного английского языка, которые в рамках
идиоматического пространства "homo socialis" актуализируют концепт "характер человека". Этот
концепт является сложным образованием и включает в себя более простые концепты. Идиомы,
обозначающие черты характера, группируются в зависимости от типа характера и от вида
отношений человека с окружающим миром. При этом одна и та же черта может репрезентировать
несколько простых концептов. Ключевые слова: идиома, концепт, идиоматическое пространство,
черта характера, характер.
Feschenko Yu.I. The concept CHARACTER as a structural element of idiomatic field "homo socialis".
The given article presents an analysis of modern English idioms which represent the concept "character" within
the idiomatic field "homo socialis". This concept is a complex formation which consists of simpler concepts.
Idiomatic means designating traits of character are grouped depending on the type of character and on the kind
of person’s relations with the surrounding world. One and the same trait can be referred to different character
types. Key words: idiom, concept, idiomatic field, character trait, character.
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЄВОЇ ДОМІНАНТИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАТЕРІ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
Стаття присвячена аналізу мовної особистості матері та виявленню специфіки її мовленнєвої
домінанти.
Вивчення та опис мови з позицій інтегративного розуміння її природи та функцій стає стрижневим
напрямом лінгвістичних досліджень сучасного мовознавства. У центрі уваги лінгвістичних розвідок
опиняються проблеми взаємодії комунікативного та когнітивного компонентів мовленнєво-мисленнєвої
діяльності. Фактором, що поєднує обидва напрями лінгвістичних студій, є фактор власне
антропоцентричний, адже людина, як істота, що здатна систематизувати об’єкти навколишньої
дійсності, неодмінно структурує певним чином свою концептуальну картину світу (ККС), фіксує
отримані результати у вигляді різноманітних знань та представляє їх за допомогою семіотичного
вербального коду – мовної картини світу (МКС). Особистість являє собою надзвичайно складне явище,
що передбачає урахування величезної кількості зовнішніх та внутрішніх факторів під час дуже
динамічних, внаслідок чого аналіз її поведінки та діяльності, у тому числі комунікативної, неодмінно
потребує особливого підходу, стилю та способу інтерпретації [1: 21]. Людина усвідомлює свою
ідентичність у рамках своєї приналежності до етносу та сукупності соціальних груп і в межах своєї
унікальної особистості. Таке усвідомлення фіксується у мовній свідомості та комунікативній поведінці й
може бути об’єктивоване за допомогою спеціальних дослідницьких процедур, що використовуються у
лінгвістиці. Мовна свідомість членується на релевантні фрагменти осмислення дійсності та реалізується
у мовленнєвій поведінці, яка актуалізується у текстах, що виникають під час комунікації та
характеризують учасників спілкування як тих, які належать до певної етнокультурної чи соціокультурної
спільноти [2: 6]. Саме тому, ведучи мову про мовну свідомість особистості, маємо на увазі ті
особливості мовленнєвої поведінки індивідуума, котрі визначаються комунікативною ситуацією, її
мовним та культурним статусом, соціальною приналежністю, статтю, віком, психотипом, світоглядом,
особливостями біографії та іншими константними й перемінними параметрами особистості [3: 34].
Таким чином, оскільки мова досліджується у зв’язку з її роллю у реальній мовленнєвій діяльності, на
перший план висувається мовна особистість та її соціо- та психодискурсивна активність [4: 85].
Класифікаціям мовних особистостей, їх різноманітним типам присвячені роботи В.І. Карасика,
С.Г. Воркачьова, С.А. Сухих, О.Б. Сиротиніної, Я.О. Бондаренко. Поняття "мовної особистості" можна
вважати проекцією у мовознавство відповідного міждисциплінарного терміна, в значенні якого
конденсуються філософські, соціологічні та психологічні погляди на суспільнозначиму сукупність
фізичних та духовних якостей людини, що складають її якісну визначеність [5: 65]. Власне ж
мовознавство трактує поняття "мовної особистості", або з огляду на здатність носія мови сприймати та
продукувати мовленнєві твори [6: 25-31], або ж, акцентуючи такий функціональний аспект, як сукупність
особливостей вербальної поведінки людини, що використовує мову як засіб спілкування [7]. Отже,
залежно від аспекту розгляду феномен мовної особистості підлягає подальшому уточненню: мовленнєва
особистість – особистість, яка реалізує себе у комунікації, вибирає та здійснює ту чи іншу стратегію чи
тактику спілкування, відповідний репертуар як лінгвістичних, так і екстралінгвістичних засобів;
комунікативна особистість – конкретний учасник комунікативного акту, діючий у реальній комунікації
[8: 51]. Сукупна мовна особистість володіє типами мовленнєвих актів, стратифікаційною моделлю та
когнітивно-експресивними засобами мови, а також ознайомлена із системою статусних відносин у
культурі соціуму [9: 23]. У кожний момент своєї мовленнєвої діяльності мовець одночасно постає у
трьох іпостасях як сукупність "особистісних" феноменів – як особистість мовна, мовленнєва,
комунікативна [8].
Структура мовної особистості складається з трьох рівнів: 1) вербально-семантичного, що передбачає
традиційний опис формальних засобів вираження певних значень; 2) когнітивного, одиницями якого є
поняття, ідеї, концепти, які складаються у впорядковану, систематизовану картину світу певної мовної
індивідуальності та відображають ієрархію її цінностей 3) прагматичного, що включає цілі, мотиви,
інтереси, настанови та інтенціональності [10]. Також існує думка про наявність емоційного рівня мовної
особистості, що включає її емоційну сферу та концепти, які репрезентують певну емоцію [11: 36-37].
Такі підходи до вивчення мовної особистості уможливлюють отримання повноцінного представлення
особистості, яка вміщує в себе психічний, соціальний, етичний, етнічний компоненти, що
переломлюються крізь її мову, дискурс. Мовна особистість єдина у її різноманітних проявах та аспектах
вивчення: вивчаючи особистість, необхідно прийти до специфічних для цієї особистості концептів та
типів дискурсу; моделюючи концепти, ми виявляємо характеристики мовних особистостей та типів
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дискурсу; виділяючи типи дискурсу ми встановлюємо характеристики особистостей та визначаємо
концепти, які організують дискурс [2: 6]. Лінгвістичний аналіз дискурсу дозволяє реконструювати зміст
світогляду особистості, який можна вважати результатом поєднання когнітивного рівня з прагматичним,
результатом взаємодії системи цінностей особистості, її картини світу, з життєвими цілями,
поведінковими мотивами та установками, що проявляються, зокрема, у породжуваних нею текстах.
Специфіка конкретної мовної особистості визначає її номінативно-референціальні ресурси [12: 37].
Прикладом дискурсу може слугувати сума висловлювань будь-якого персонажа художнього твору,
котрий виступає у певному випадку як модель реальної мовної особистості [10].
Оскільки материнство є для жінки внутрішньою суттєвою детермінантою системи життєвих
цінностей, важливою формою самореалізації, що визначає та координує її діяльність у різноманітних
сферах, вважаємо за доцільне вести мову про наявність мовної особистості жінки-матері. Ситуація
появи дитини зумовлює зміну фізіологічного та психологічного стану жінки, а також її соціального
статусу, що спричиняє значні зміни у ККС жінки: зміна світосприйняття має своїм результатом
переструктурацію ключових концептів у свідомості мовної особистості та зміни в їх аранжуванні в
межах ККС. Під ключовими концептами, або концептуальними домінантами мовних особистостей
розуміють концепти, що мають вирішальне значення для їхнього мотиваційного рівня. Такі концепти
виступають у ролі смислових організаторів інших концептів. На вербальному рівні значущість певних
концептів для індивідуальної ККС можна визначити через аналіз тематичного репертуару та
різноманітних мовленнєвих засобів іх реалізації. У дискурсі такі концепти набувають смислового та
емоційного виокремлення, що досягається за допомогою образних засобів, емоційної лексики та
інтенсифікаторів [13: 141]. Власне концепт МАТЕРИНСТВО як смислове ядро мовної особистості матері
у свідомості жінки поступово набуває нових концептуальних нашарувань, збільшується його об’єм та
конкретизується зміст, трансформується структура. У тематичному репертуарі матері переважають
наступні концептуальні сфери (КС), які безпосередньо пов’язані з появою дитини: КС ПІКЛУВАННЯ,
КС ВИХОВАННЯ ДИТИНИ, КС МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ, КС ХВИЛЮВАННЯ. Таким чином, перелічені
КС можна вважати індивідуальними когнітивними домінантами мовної особистості матері, адже вони
займають важливе місце у мотиваційній системі мовної особистості, слугують орієнтирами її поведінки.
Як комунікативні, так і когнітивні чинники індивідуального дискурсу тісно пов’язані з ключовими
емоціями та їхніми комплексами – почуттями, тобто з емотивними домінантами мовної особистості [13:
36]. Беручи до уваги результати аналізу дискурсу мовної особистості матері, можемо зробити висновок,
що матері притаманні дві превалюючі емотивні домінанти, які охоплюють такі фундаментальні почуття,
як материнська любов та почуття тривоги, хвилювання за життя дитини. На наш погляд, першорядною
емотивною домінантою виступає таке почуття, як материнська любов, унікальною рисою якої є її
безумовність. Це почуття неможливо проконтролювати чи нав’язати, його не треба заслуговувати.
Почуття материнської любові має два аспекти: по-перше, турбота та відповідальність, необхідні для
забезпечення життєдіяльності дитини; по-друге – піклування про особистісний розвиток дитини, тобто її
соціокультуризацію [14: 110].
Когнітивна та емотивна домінанти мовної особистості матері, поєднані у єдине функціональне поле,
створюють мовленнєву домінанту – динамічне утворення, що здійснює процес породження тексту та
відображається на вербально-семантичному і прагматичному рівнях мовної особистості. Взаємодія
когнітивної та емотивної домінанти у процесі породження тексту визначають відбір мовних та
мовленнєвих засобів, які використовуються матір’ю у дискурсивній практиці, адже кожному концепту
відповідає поле, що включає емотивні засоби різноманітного ступеня експресивності [11: 37].
Мовленнєва домінанта матері реалізується на усіх рівнях структури мовної особистості, що знаходить
опис через вивчення ситуацій спілкування.
На наш погляд, аналіз ситуацій сімейного спілкування дозволяє простежити специфіку мовленнєвої
домінанти матері, оскільки саме цей контекст виявляє статусно-рольове спілкування між членами
родини, зумовлює дотримання матір’ю мовленнєвих норм, які характерні для її позиції у суспільстві.
Біологічні детермінанти материнства визначають коло першорядних функціональних обов’язків матері,
куди входить реалізація експресивної функції та підтримка емоційного балансу між усіма членами
родини, необхідної для нормальної соціалізації дитини. Мати для дитини є першоджерельним та
незмінним носієм соціокультурних якостей. З образом матері пов’язане формування менталітету як
певного образу мислення, що психогенетично та лінгвістично формується з дитинства. Дитячі віршики,
казки, колискові, перші уявлення про те, що таке добре та погано, культура слова, образа, символи
визначають менталітет. Саме через матір дитина отримує інформацію про навколишній світ, формує
своєрідний архів, котрий надалі перетворюється у світ почуттів та відносин. Матір’ю закладається
духовно-емоційний фундамент особистості, задається духовний алгоритм усього наступного життя,
передаються та закріплюються у свідомості соціальні норми, культурні цінності як результат інтимноблизького, тілесного контакту матері та дитини. Отже, вищезазначені характеристики особистості матері
зумовлюють специфіку її мовленнєвої домінанти, що знаходить відображення у її дискурсивній практиці.
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Комунікація, як і будь-яка діяльність, має свої цілі та мотиви. Основна мета комунікації – ефективний
мовленнєвий вплив [1; 8; 13]. Генетично і фактично вихідна фундаментальна функція повідомлення –
цілеспрямоване перетворення свідомості адресата, і саме цьому завданню (незалежно від ступеня його
усвідомлення комунікатором) підпорядковані номінативна, експресивна та інші функції тексту [8: 78].
Актуалізація прототипової мовленнєвої домінанти мовної особистості матері може бути
проілюстрована на прикладі дискурсу матері Вероніки з роману Родді Дойла 'The Snapper'. Маючи
чоловіка та чотирьох дітей різного віку, Вероніка демонструє комунікативну гнучкість, що реалізується у
варіюванні м’якості/жорсткості дискурсивних стратегій залежно від потреб конкретної комунікативної
ситуації. Вона постійно вдається до спонукальних мовленнєвих актів, вгамовуючи дітей та стежачи за
правильністю мовлення всіх членів родини: 'Stop that language!' [15: 35]; 'Manners!' [15: 21]; 'Don’t what
me!' [15:46]; 'Ma? said Linda / Mammy, said Veronica' [15:16]. Оскільки ситуація спілкування з дітьми є
прикладом асиметричного спілкування, коли комуніканти нерівні за своїм статусом [16:92], мати
намагається діяти відповідно, аби досягти сприятливого комунікативного результату. Неодноразово
Вероніка вживає перифрази, синонімічні повтори або ж розгорнуті висловлення та поширені речення,
часто слугуючи посередником між дітьми та іншими учасниками спілкування. У наступному прикладі
Вероніка є свідком розмови чоловіка із старшою донькою, яка щойно завагітніла:
– D’yeh want to keep it?
– Wha’ d’yeh mean?
– D’yeh – d’yeah want to keep it, like?
– He wants to know if you want to have an abortion, said Veronica [15: 6].
Враховуючи такі критерії оцінки мовної особистості як егоцентричність та соціоцентричність [18],
вважаємо за доцільне віднести мовну особистість матері до соціоцентричних особистостей, адже метою
спілкування матері не є саморепрезентація, тому в її мовленні наявний досить невеликий відсоток
фразеологізмів та оказіональних висловлень. Навпаки, як соціоцентрична особистість мати намагається
насичити своє мовлення усталеними виразами з одного боку для підтвердження свого статусу, а з іншого
– для передачі дітям соціальних норм та практик. У наступному прикладі Вероніка заспокоює доньку,
яка хоче покинути роботу, вдаючись до загальновживаного виразу:
– I’m sick of it an’ I’m not going back. I don’t care!
Veronica wanted to go round to Sharon and hold her but –
– Sharon, love, she said. – A job is a job. Could you not wait? [15: 191].
Однією з визначних рис особистості жінки є її висока комунікативність. Виникнення цієї риси
пов’язують із функцією материнства, котре перетворило спілкування у явище внутрішнього світу жінки.
Виховна функція збагатила комунікативні якості жінки, оскільки її буття заради дітей було необхідною
умовою буття заради себе. Відносини мати-дитина є первинними, адже вони мають біологічне підґрунтя
та становлять єдиний загальнокультурний стрижень людського суспільства, що підтримує безперервний
ланцюг культурної трансмісії [14: 100]. Саме тому проаналізовані фрагменти дискурсу матері
демонструють такі особливості мовленнєвої домінанти мовної особистості матері, як превалювання КС
ПІКЛУВАННЯ та КС ВИХОВАННЯ, що відбивається у відповідному підборі вербальних засобів їх
втілення.
Таким чином, характеристика типової мовленнєвої поведінки матері у плані змісту (типова тематика
спілкування) та у плані вираження (з прагматичної точки зору) уможливлює визначення та аналіз її
мовленнєвої домінанти, що є конвергенцією вищезазначених когнітивних та емотивних домінант.
Подальші перспективи дослідження передбачають систематизацію типових уявлень про функціонування
стратегій у дискурсі матері, прагмасемантичний аналіз мовленнєвих актів та індивідуальних стратегій
комунікації й визначення на цій основі когнітивно-комунікативного стилю мовної особистості матері.
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ПЕРЕКЛАД КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНИХ ПОЕТОНІМІВ: СОЦІО-СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД
У статті розглядаються засоби передачі культурно-маркованих одиниць художнього тексту –
поетонімів (топонімів та антропонімів) у перекладі з англійської мови на українську.
У наш час ні в кого не викликає сумніву той факт, що у свідомості людей, об’єднаних мовою та
історією, існує певний набір текстів, культурних кліше, уявлень та стандартних символів, за якими
закріплений певний зміст.
Ці "одиниці" спілкування і складають національно-культурну пам’ять носіїв певної мови / культури,
саме вони й формують інваріантні образи світу, без наявності яких неможливе існування жодної
комунікативної системи.
Інваріантні образи світу є соціально виробленими і не співвідносяться з індивідуально-смисловими
утвореннями як такими. Російська дослідниця Г. В. Денисова вводить поняття "інтертекстуальної
енциклопедії" і визначає її як область культурної пам’яті, яка представлена певним набором текстів і
складає основу презумпції інтертекстуальності [1: 12]. Презумпція інтертекстуальності задана в
лінгвоментальному просторі мовної особистості і входить як складовий елемент до передмовленнєвої
готовності носія мови, утворюючи його текстовий потенціал. Різні аспекти інтертекстуальності
розглядалися в роботах Р. Барта, М. Ріффатерра, Ю. Крістєвої, Ж. Женет, М. Бахтіна, Ю. Лотмана,
Н. Кузьміної, М. Гаспарова та інших. Інтертекстуальність, як риса сучасної художньої літератури, є
однією з найважчих проблем художнього перекладу, оскільки вона вимагає від перекладача обізнаності з
аспектами культури оригіналу. Актуальність нашої статті визначається тим, що засоби відтворення
культурно-маркованих одиниць художнього тексту в перекладі ще не вивчалися на належному рівні.
Досліджень, присвячених саме перекладацьким стратегіям щодо передачі топонімів та антропонімів у
перекладі (за умови збереження їхнього соціокультурного змісту), на сьогоднішній день існує
надзвичайно мало. Метою статті є аналіз можливих варіантів перекладу такої групи культурномаркованих одиниць, як топоніми та антропоніми.
Згідно з концепцією Г.В. Денисової, інтертекстуальна енциклопедія складається з "сильних", тобто
постійно затребуваних текстів, які набули значущості в культурі у той чи інший історичний момент, і
текстів "слабких", що знаходяться на периферії культурного простору.
Художньо навантажені власні назви – поетоніми (топоніми та антропоніми) – представляють собою
саме "сильні" тексти, оскільки, існуючи в певному часі, у певному суспільстві, вони складають його
ономастичний простір. Ономастика має довгу історію. Імена розглядалися в роботах учених-філологів у
найрізноманітніших аспектах, і результати виконаної роботи у вигляді монографій, статей, наукових
доповідей представляють значний внесок у розвиток філологічної науки в цілому. Об’єктами розгляду
були теорія власного імені, питання походження та історії топонімів і антропонімів, особливості їхнього
функціонування в різних суспільних сферах. Проблеми перекладу топонімів та антропонімів досі
знаходилися на периферії уваги дослідників.
Щодо топонімів, вони існують не "всією когортою", а рівномірно розподіляються між певними
мовленнєвими ситуаціями, нерідко даючи однозначну вказівку на об’єкт, названий за їхньою допомогою.
Продовжуючи цю ідею, можна говорити про топонімічний простір, який існує у точно встановлених
місцях, заповнений назвами певних типів, при цьому кожній генерації відомі не тільки свої сучасні
географічні назви, але й назви попередніх епох, і топоніми зарубіжних країн. Оскільки основним
призначенням топонімів є територіальна фіксація об’єктів, в уяві кожної людини певна географічна назва
пов’язана з певним місцем та епохою. Цей просторовий розподіл топонімів дає їм можливість як
представляти, так і зберігати значну культурну інформацію. Російська дослідниця О.В. Суперанська
порівнює ономастику, особливо топоніміку, з архітектурою [2: 15]. Якщо провести аналогію між
топонімами та архітектурними пам’ятками, ми побачимо, що будь-яка пам’ятка поєднує в собі відомості
про культуру людей, які її створили, а також про матеріальну культуру. Те саме можна сказати і про
топонім як своєрідну мовну пам’ятку своєї епохи. Він також зберігає відомості про духовну культуру
людей, які його створили (слово, використане як основа назви; мотивування назви; зв’язок назви з
культурно-історичним призначенням названого об’єкта). Можливим є зв’язок із матеріальною культурою
(ряд назв, пов’язаний зі службами, виробництвом, розробками копалин та ін.). Усе це "законсервовано" в
основах власних імен і в засобах утворення топонімів. Але топоніми, як і архітектурні пам’ятки, мають
свій особливий матеріальний бік – це той мовний матеріал, з якого створені назви. Така мовна
інформація повідомляє про те, до якої мови належить топонім, який народ його створив, чий він, як
співвідноситься з сусідніми об’єктами. Мовна інформація імені (крім первинної та мінімальної, що це
ім’я) – найбільш постійна та незмінна частина його інформації. Вона міститься в характері та складі
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компонентів імені. Але, щоб її здобути, необхідно детально проаналізувати ім’я, а це непросто. Це
знання фактів, які хронологічно передують моменту створення імені, завдяки чому імена можуть
виступати своєрідними хронологізаторами давніх пам’яток. Вбираючи нові, актуальні для кожної епохи
елементи, топонімія зберігає їх на довгий час. Отже, як бачимо, топоніми та антропоніми містять багато
різної позатекстової інформації, яка має бути врахована перекладачем під час створення художнього
перекладу. Завдання перекладача полягає в тому, щоб віднайти оптимальні засоби для передачі такої
інформації при перекладі художнього тексту.
Якщо розглянути питання про можливості та засоби передачі інтертекстуальних знаків в іншу
лінгвокультуру, необхідно виходити з того, що сама культура є інтертекстуальною і переклад (у
широкому розумінні цього слова) є постійною ознакою міжтекстових відносин як у межах однієї
культури, так і в міжкультурному спілкуванні.
Найбільш послідовно спроба вибудовування моделі передачі інтертекстуальних елементів в перекладі
представлена в книзі П. Торопа "Тотальний переклад" [3]. Виходячи з того, що інтертекстуальне знання є
частиною "енциклопедії", П. Тороп висловлює думку про те, що інтертекстуальність може бути
проаналізована як інтертекстуальний семіозис, і, виходячи із запропонованого Ч.С. Пірсом терміна
semiotranslation, пропонує проголосити самостійну дисципліну, що знаходиться в тісному зв’язку з
семіотикою культури, – семіотику перекладу (translation semiotics). Однак, коли йдеться про
інтертекстуальність, дослідження семіотичного переплетіння текстів видається недостатнім: тут
виникають такі не менш важливі питання соціолінгвістичного характеру, як особливість структури
мовної особистості та національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування, що складається в
межах певної лінгвокультурної спільноти. Отже, при перекладі слід приділяти однакову увагу і ролі
семіотики, і всім екстралінгвістичним факторам, урахування яких є також необхідним для здійснення
повноцінного перекладу. Для цього найдоцільнішим видається застосування соціо-семіотичного підходу
до перекладу художнього тексту.
Проаналізувавши велику кількість джерел фактичного матеріалу, український учений А.Г. Гудманян
виділяє п’ять основних способів, за допомогою яких чужомовні власні назви можуть включатися в текст:
1) безпосереднє включення чужомовної назви з оригінальною графікою в текст з іншою графікою
(трансплантація); 2) залучення різного роду додаткових букв та позначок, коли звичайних засобів письма
мови, що запозичує, недостатньо; 3) автоматична заміна запозиченої назви буквами мови-сприймача
(транслітерація); 4) переклад; 5) практична транскрипція [4: 62]. Перші два способи А.Г. Гудманян
вважає непридатними для передачі чужомовних власних назв засобами української графіки [4: 62].
Антропоніми в художніх творах виступають найбільш експресивним та інформативним засобом, що
визначає доволі суттєвий обсяг імпліцитної інформації, закладеної в тексті. Вибір конкретного імені для
літературного героя – справа автора, і суб’єктивний фактор тут є визначальним. Письменник добирає або
конструює не тільки особові імена, але і всі компоненти ономастичного простору твору. Він знає
характери, заняття духовні та фізичні дані персонажів. Вибір імені може бути пов’язаний із художнім
задумом, жанром, художньою школою та стилем. Іноді ім’я може сказати більше, ніж задумав
письменник. Щодо перекладу антропонімів, то вони, на думку О.Л. Паламарчука, у процесі передачі
засобами іншої мови переважною більшістю транскрибуються, значно рідше – перекладаються і менш за
все – транслітеруються [5: 398-401].
Переклад поетонімів має свої суттєві особливості, оскільки їхня соціо-семіотична сутність відіграє
важливу роль у композиційно-змістовній структурі художнього твору. Антропоніми, які є компонентами
прислів’їв, приказок, фразеологізмів, імена літературних персонажів та реальних історичних осіб не
можуть замінюватися еквівалентами в мові, що сприймає. У статті "Перевод или транскрипция"
О.О. Реформатський вказує, що однією з вимог до передачі імен у чужомовному тексті є "збереження
національної своєрідності імені" [6: 331].
На наш погляд, перекладач роману "Сага про Форсайтів" О. Терех не дуже вдало передав назву
маєтку "Mapledurham" [8: 12], яка англійською звучить дуже мелодійно, українською мовою –
"Мейплдергем" [7: 616], викликає в уяві читача досить агресивний образ. Оскільки в тексті перекладу вже
була експлікація "Флер" – "квітка", назву маєтку, в якому живе ця дівчина, доцільно було б передати у
перекладі "Клени", а не подавати транскрипцію слова. Тим більше, що звук "h" в англійській мові майже
зовсім не вимовляється і на слух представляє собою лише видих, а в українській звучить дзвінко – "г".
Тому перекладачеві роману краще було піти шляхом перекладачів американського фільму жахів: "Horror
on the Elm Street" – "Кошмари на вулиці В’язів", переклад без збереження англійського – "Елм Стріт".
У творах із сатирико-публіцистичним пафосом топоніми, які вигадав автор, несуть змістовне
навантаження і вимагають від перекладача змістовного перекладу. Наприклад, назва містечка
"Corruption" у Марка Твена не може залишатися транскодованою, а ставить перед перекладачем
завдання знайти красномовний відповідник, який матиме прозору семантику і необхідні топонімічні
формати, скажімо, "Користолюбтаун" ("corruption" – "користолюбство", "продажність").
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Такі "промовисті" імена та прізвища, як Містер Снейк (англ. Snake – "гад"), Місіс Малапроп (англ.
Malaprop – "недоречність"), Міс Ленгвіш (англ. Languish – "млосна особа"), вирізняються своєю
нетиповістю і, передані в тексті перекладу за допомогою транскрипції, мають супроводжуватися
коментарем-поясненням, наприклад: Lady Sneerwell – "насмішниця".
А.Г. Гудманян доводить, що традиція передачі чужомовних особових імен, які мають міжнародний
характер, повністю ще не встановлена [4: 63]. Наприклад, у перекладах Пантелеймона Куліша
зафіксовано передачу англійського "John" українським еквівалентом "Іван" (наприклад, В. Шекспір
"Ромео та Джульєтта" [1901]). Але все ж таки переважає тенденція передачі чужомовних імен з
урахуванням їхнього звучання в оригінальному тексті, наприклад, Alice – "Еліс", Augustus – "Огастес",
Benjamin – "Бенджамін", Christian – "Крістіан". Іноді перекладачі знаходять у мові перекладу їхні
традиційні іменникові відповідники: "Аліса", "Август", "Веніамін", "Християн".
Отже, перекладацькі стратегії не можуть бути абстрактно зафіксовані, але визначаються в кожному
конкретному випадку залежно від перекладацької ситуації, типу вихідного тексту та характеру
передбачуваного адресату перекладу. Вибір того або іншого методу перекладу, а надто коли йдеться про
поетоніми, визначається творчими і художніми завданнями і не може бути жорстко продиктованим,
однак він не може носити випадкового характеру, а ґрунтується на точному науковому методі. І це,
мабуть, єдина вимога, яка може ставитися до перекладацької діяльності: щоб текст перекладу в
результаті зіткнення з іншими семіотичними системами породжував "третій" інтертекстуальний простір,
принципово новий та непередбачуваний, і також ставав у рамках іншомовної культурної спільноти
"генератором нових смислів". Перспектива подальших досліджень за цією темою полягає у визначенні
оптимальних засобів передачі в перекладі культурно-маркованих одиниць – топонімів та антропонімів.
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Чалая Ю. П. Перевод культурно-маркированных поэтонимов: социо-семиотический подход.
В статье рассматриваются единицы художественного текста, наполненные социокультурным
смыслом – поэтонимы (топонимы и антропонимы, а также проблемы их перевода.
Chala Yu. P. Translation of culturally marked poetonyms: socio-semiotic approach.
The article studies the role of toponyms and anthroponyms as text units rendering socio-cultural meaning; it
also deals with the problems of their translation.
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СИНОНІМІЯ ТА АНТОНІМІЯ ОДИНИЦЬ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ЧАСУ І
ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті висвітлюється явище фразеологічної синонімії та антонімії на прикладі одиниць
фразеосемантичного поля часу і простору.
Фразеологічні синоніми – досить типове явище для англійської мови. Вони, так само, як і лексичні,
означають один об’єкт дійсності та належать до одного класу (субстатнивних, дієслівних, ад’єктивних,
адвербіальних, прийменникових, вигукових). Таким чином, не можна вважати фразеологічними
синонімами адвербільну фразеологічну одиницю (ФО) for ages – довгий час, давно та субстантивну a
month of Sundays – довгий строк, великий проміжок часу.
Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися за лексичним складом.
При утворенні фразеологічних синонімів велику роль відіграє утворення за аналогією на основі лексикофразеологічної аттракції.
Під аттракцією розуміється смислове взаємотяжіння одиниць мови, мовлення або елементів мови та
мовлення на основі будь-яких спільних ознак, у процесі якого відбувається їх семантична взаємодія. Цей
процес спостерігається у фразеологічних варіантах та синонімах, але проявляється в них по-різному
через різні взаємовідносини контактуючих елементів. Фразеологічні синоніми, які не збігаються за
лексичним складом, є зворотами, що виникли із різних джерел, тобто не пов’язаними етимологічно. У
деяких випадках це справедливо також і стосовно фразеологізмів, побудованих навколо одного слова [1:
108-109].
У фразеологічних синонімах – складне переплетення семантичних та стилістичних елементів.
О.В. Кунін виділяє три типи фразеологічних синонімів:
<ідеографічні;
<стилістичні;
<стилістико-ідеографічні [1].
Ідеографічні синоніми відрізняються відтінками значення. При збіганні архісем, тобто родових сем,
вони розрізняються диференціальними семами при однаковій або різній образності. Прикладом можуть
служити напівкомпаративні фразеологічні синоніми. Звороти зі сполучником as є інтенсифікаторами
прикметників, а зі сполучником like – дієслів.
Специфікою семантики зворотів зі сполучником as є інтенсифікація ознаки, а зворотів зі сполучником
like – інтенсифікація дії, процесу. У синонімів цього типу однакова образність. Наприклад, 1. like a flash /
as a flash = дуже швидко; 2. dead and buried / dead as the Dodo – до першої ФО дається таке пояснення: "an
argument, problem, plan etc that is dead and buried is not worth considering again"; до другої – "no longer
important or useful, and no longer having any influence" [2]; 3. spick and span = акуратний, бездоганно
чистий; новий, свіжий; fresh as a daisy = бадьорий, сповнений юнацької завзятості; fresh as paint =
бадьорий, свіжий, сповнений сил; hot from the press = тільки з друку, свіжий; straight from the oven =
прямо з печі, свіжий; 4. lapse of time = плин часу; sands of time = moments of time that pass quickly; 5. split
second / the twinkling of an eye / two shakes (of a lamb’s tail) = мить; 6. days of yore / matter of history / days
of old / rust of antiquity / time immemorial = минуле, незапам’ятні часи; 7. old as Adam / old as the hills =
старий як світ; old as Methuselah = старий як Мафусаїл; дуже старий [3]; old as time = ancient; very old;
dating from far back in history; not new or young; 8. while away time / the hours / evening / days = to spend
time in a pleasant and lazy way; kill time = вбивати час; try to make (a period of) time, in which one has
nothing to do, pass as pleasantly as possible; waste time = марнувати час; fritter away time = марно гаяти час;
9. when the world was young = дуже давно; in ancient days = в прадавні часи ; in bygone times = в минулі
часи; 10. till doomsday = до страшного суду [4]; to the crack of doom = до другого пришестя, до
нескінченності; for good and all = назавжди, остаточно; for keeps = назавжди, остаточно; to the end of time
= завжди, вічно, на віки вічні; for all the time = назавжди; 11. plump as a partridge = гладкий як гуска; fat as
butter / fat as a pig = гладкий, товстий; 12. lie in a nutshell / roll up into a ball / fit on the head of a pin = дуже
маленький; 13. within a stone’s throw / on one’s doorstep / at one’s feet / eyeball to eyeball / cheek by jowl =
близько; 14. in Indian file = колона по одному; in a crocodile = колона по двоє; 15. worn to a shadow / thin as
a rake / thin as a lath = худий.
Стилістичні синоніми означають одне і те ж поняття, але розрізняються за стилістичною належністю.
Тут можна навести приклад з ФО, що означають "neverness": at no time (neutral) = used to say strongly that
something never happened or should never happen; not in donkey’s years (spoken) = ніколи; over one’s dead
body (informal) = ніколи, тільки через чийсь труп; when hell freezes over = (informal) used to say that
something will never happen; when the moon turns green cheese (spoken) = ніколи; never in a month of
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Sundays = (spoken) used to emphasize that something will definitely never happen; at/on the Greek Calends
(bookish) = до грецьких календ, ніколи.
У стилістико-ідеографічних синонімах спостерігаються як чисто семантичні, так і стилістичні
відмінності.
Наведений вище розподіл фразеологічних синонімів на три групи є певною мірою умовним внаслідок
відсутності стабільності у стилістичних відмінностях, тому що жаргонізми, як правило, набувають
відтінку застарілості або переходять до розряду розмовних зворотів. Розмовні звороти, у свою чергу,
стають здобутком загальнолітературного пласту мови.
Фразеологічні синоніми входять до складу синонімічних гнізд, синонімічних рядів та синонімічних
груп. Можливі і змішані синонімічно-антонімічні групи. Це явище регулярне і є одним із проявів
системності фразеології.
Отже, фразеологічні синоніми – це кореферентні фразеологізми, які належать до одного граматичного
класу, частково збігаються або повністю не збігаються за лексичним складом, мають спільний та
диференційований семантичні компоненти і розрізняються або збігаються у стилістичному відношенні.
Фразеологічна синонімія тісно пов’язана з фразеологічною антонімією. Це пояснюється тим, що
фразеологізмам, які вступають у синонімічні та антонімічні зв’язки, притаманний однаковий або
подібний семний склад. Різниця полягає лише в тому, що при фразеологічній синонімії спостерігається
граничне зближення семантичних ознак. На відміну від синонімії, антонімія базується на повній
протилежності тих самих семантичних ознак [5: 189].
Субполя, представлені в фразеосемантичному полі "час" і "простір", мають антонімічний характер:
ЧАС:
< perpetuity – neverness (вічність – те, що ніколи не має місця);
< course – transience (довготривалість – короткотривалість);
< past time – futurity (минуле – майбутнє);
< newness – oldness (новизна – старість);
< earliness – lateness (те, що стосується поняття "рано" – те, що стосується поняття "пізно");
ПРОСТІР:
Space in general (простір у цілому):
< indefinite space – definite space (невизначений простір – визначений простір);
< presence – absence (присутність – відсутність);
Dimensions (виміри):
< expansion – contraction (збільшення – скорочення);
< distance – nearness (віддаленість – близькість);
< length – shortness (довжина – те, що належить до поняття "короткий, куций");
< breadth – narrowness (ширина – вузькість);
< height – depth (висота – глибина);
< front – rear (передня частина – задня частина);
Form (форма):
< sharpness – bluntness (гострота – тупість);
< smoothness – roughness (гладкість – нерівність, шорсткість);
Motion (рух):
< velocity – slowness (швидкість – повільність);
< preceding – following (передування – слідування);
< progression – regression (рух уперед – рух назад);
< attraction – repulsion (притягнення – відштовхування);
< elevation – lowering (піднесення – зниження) [6].
Так виникає синонімо-антонімічний ряд фразеологізмів, що виражають дистанцію в субполі "виміри".
Наприклад, синонімічному ряду within a stone’s throw, only a step, on one’s doorstep, at one’s feet, eyeball
to eyeball, cheek by jowl, under one’s nose = близько антонімічно протиставлений інший синонімічний ряд:
below the horizon, over the hills and far away, at the back of beyond = далеко. Синонімо-антонімічний ряд,
який входить до субполя "рух" і передає швидкість дії, містить наступні фразеологізми: at a snail’s pace,
at a funeral pace, by easy stages, little by little = повільно; :: in less than no time = моментально, миттєво; не
встигнувши кліпнути очима, in no time = блискавично, in the twinkling of an eye = не встигнувши кліпнути
очима, like a bat out of hell = дуже швидко, with the speed of light = зі швидкістю світла, before you can say
Jack Robinson = very quickly or suddenly, in two shakes of a lamb’s tail = в одну мить, against time = дуже
швидко. Параметрам "передування" – "слідування" відповідає наступний синонімо-антонімічний ряд:
steal a march on, steal one’s thunder, jump the queue = випередити; :: sit on one’s tail, breathe down one’s
neck, tread on the heels of, tread in the steps of, follow the footprints of, stick like a shadow, hang on the skirts
of = слідувати. До субполів "минуле – майбутнє" належать наступні фразеологічні одиниці: have had its
day = to be no longer successful, powerful, or famous; be a dead letter = a law, idea that still exists but that
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people no longer obey, or are not interested in :: lie ahead / lie before you / lie in store = бути попереду; if
something lies ahead of you etc, it is going to happen to you in the future; have in store = мати в майбутньому;
be just round the corner = likely to happen soon; cast its shadow before = a feeling of future trouble.
Одним з найчисельніших є синонімо-антонімічний ряд "вічність – те, що ніколи не має місця": for
ever and a day = назавжди, навіки; till doomsday = до страшного суду; forever; to the crack of doom = до
другого пришестя, до нескінченності; time without end = без кінця; world without end = без кінця; for good
and all = назавжди, остаточно; for keeps = назавжди, остаточно; to the end of time = завжди, вічно, на віки
вічні; for all the time = назавжди; all the time = завжди; at all times = завжди, у всі часи; :: till the cows come
home = після дощику в четвер; not in donkey’s years = ніколи; over one’s dead body = ніколи, тільки через
чийсь труп; never in one’s born days = ніколи; when hell freezes over = AmE (informal) used to say that
something will never happen; when the moon turns green cheese = ніколи; when pigs fly = коли рак на горі
свисне; when two (three) Sundays come together = ніколи; never in a month of Sundays = (spoken) used to
emphasize that something will definitely never happen; at/on the Greek Calends = до грецьких календ, ніколи;
in a blue moon = ніколи; on the second Sunday of next week = коли рак на горі свисне; when the devil is
blind, when the Ethiopian changes his skin, at latter Lammas, on St. Tib’s eve = ніколи.
Проблема мезуративних ознак, визначення меж, характеристик, гносеологічних ознак одиниць, які
окреслюють параметри поля, допомагають визначити їх місце та роль у функціонально-семантичному
полі та в системі мови в цілому.
Таким чином, різноманітність парадигматичних відносин у фразеосемантичному полі часу і простору
(синонімія, антонімія) свідчить про незамкнений характер полів, їх постійний розвиток та поновлення.
Актуальність теми визначається онтологічною сутністю фразеосемантичних одиниць на позначення
простору і часу, що в свою чергу робить особливо важливим визначення їх суттєвих характеристик –
прецизивності, апроксимативності, стохастичності, які являють собою величини лексико-семантичного
простору і часу в межах логічного простору і часу.
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Шиленко О.А. Синонимия и антонимия единиц фразеосемантического поля времени и
пространства современного английского языка.
В статье рассматривается явление фразеологической синонимии и антонимии на примере единиц
фразеосемантического поля времени и пространства.
Shylenko O.A. Synonymy and antonymy of the units of the phraseosemantic field of time and space of
Modern English.
The article presents the phenomenon of phraseological synonymy and antonymy on the basis of the units of the
phraseosemantic field of time and space.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПУСУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛЕКСИКИ
У статті аналізуються екстралінгвістичні чинники, які впливають на процес словотворення та типи
словотвору, що є продуктивними для корпусу комп’ютерної лексики.
Поява нових слів у будь-якій мові завжди викликає неабиякий інтерес з боку лінгвістів. І хоча Джон
Лайонз стверджує, що не існує загальноприйнятої відповіді на те, чому в мові відбуваються певні зміни
[1: 189], вчені слушно зазначають, що "… дійсне розуміння природи мови немислиме без збагнення тих
різноманітних типів руху, які в ній спостерігаються" [2: 197].
Актуальність дослідження англомовної комп’ютерної лексики, на наш погляд, визначається значною
популяризацією цих слів та понять у сучасній англійській (і не тільки) мові.
Метою цієї статті є визначення чинників, що впливають на появу нових лексичних одиниць чи на
розширення значень уже існуючих одиниць, а також дослідження особливостей формування
комп’ютерної лексики англійської мови та систематизація неологізмів, що з’являються у сфері
комп’ютерної лексики за способами словотвору.
Прийнято розрізняти як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні чинники, що впливають на розвиток
мови. Це пов’язано з тим, що "… мова у своїй еволюції проявляє двояку залежність – від середовища, в
якому вона існує, з одного боку, та від внутрішнього механізму та устрою, з іншого" [2: 198]. Не завжди
можна пояснити зміни, що відбуваються у мові, лише одним із цих двох чинників – часто вони тісно
переплітаються та є взаємопов’язаними. Однак ми погоджуємося з думкою, що "в більшості випадків
безпосередня основна причина виступає більш-менш чітко. Ця причина і створює імпульс, під впливом
якої і відбувається мовна зміна" [2: 220].
Зазначаючи про зміни у корпусі комп’ютерної лексики, нам здається цілком обґрунтованим
стверджувати, що домінантну роль тут відіграє саме екстралінгвістичний чинник. На нашу думку, не
можна недооцінювати його вплив саме у цій сфері, оскільки "найпотужнішим зовнішнім фактором, що
викликає мовні зміни, є прогрес людського суспільства, який виражається в розвитку його духовної та
матеріальної культури, в розвитку продуктивних сил, науки, техніки та ін., який тягне за собою
ускладнення форм людського життя та, відповідно, мови" [2: 234]. А оскільки розвиток інформаційних
технологій є безпосередньо результатом прогресу людського суспільства, то ми можемо зробити
логічний висновок, що у нашому випадку саме зовнішні фактори відіграють провідну роль.
Розвиток мови саме у сфері науково-технічної лексики дійсно становить неабиякий інтерес.
Важливість змін у цій сфері відзначає Т.Р. Кияк: "Науково-технічна революція як одне з найважливіших
соціальних явищ сучасності вносить істотні зміни у лінгвістичну модель світу. Ці зміни полягають
насамперед у тому, що нині переважну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика (терміни та
номенклатурні назви), причому ця величина має тенденцію до тривкого зростання" [3: 5]. Отже, це не
може не викликати зацікавленості щодо вивчення та систематизації цього шару лексики. Така
зацікавленість, на думку В.Г. Ґака, викликана ще тим, що "дані науково-технічної термінології цікаві ... в
тому відношенні, що вона (науково-технічна термінологія – прим. наша, Д.В.) являє собою найбільш
жваву частину словника (шрифт наш – Д.В.), яка постійно оновлюється та розвивається. Тут ми
можемо простежити мову в динаміці, розкрити живі і продуктивні процеси" [4: 32]. На основі цих
тверджень ми можемо зробити висновок, що оновлення і розвиток лексики у цій сфері спричиняються
саме екстралінгвістичним фактором – розвитком науково-технічного прогресу. В чому ж безпосередньо
полягає суть впливу екстралінгвістичних чинників на появу нових лексичних одиниць чи розширення
значень вже існуючих слів? Тут ми цілком погоджуємося з твердженням В.В. Єлісєєвої, що поява нового
значення чи слова пов’язана з "появою в житті суспільства нового денотата – предмета чи поняття" [5:
12]. А отже, цілком необхідною стає номінація цього нового предмета чи поняття. За словами Ґака,
номінація саме в цій галузі є важливим практичним завданням [4: 32]. Він же пропонує розрізняти
наступні аспекти акту номінації:
1) джерело, куди входять: а) використання готової лексичної одиниці певної мови; б) створення нової
лексичної одиниці; в) запозичення з іншої мови. Корпусу комп’ютерної лексики англійської мови
притаманні перші два випадки номінації;
2) зовнішня структура, до якої входять: а) просте слово; б) дериват; в) складне слово; г) словосполучення. Кожен з цих структурних типів може бути представленим у вигляді усічень чи скорочень.
Усе це характерно і для комп’ютерної лексики;
3) внутрішня форма – різноманітні ознаки, що пов’язують назву з джерелом: зовнішні риси,
призначення та функція, матеріал, спосіб виготовлення, зв’язки з іншими, вже відомими предметами чи
поняттями та ін.
© Щерба Д.В., 2005
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4) спосіб найменування, в якому розрізняють пряме та переносне найменування. Переносне включає
в себе образне (метафора та метонімія) та безобразне перенесення (розширення, звуження, зсув) [4: 32].
Це теж притаманне лексиці, що нас цікавить.
Джерело появи а) нових лексичних одиниць та б) нових значень уже існуючих слів нерозривно
пов’язане із процесом, відомим як словотворення. І якщо в
першому випадку йдеться про
морфологічний спосіб словотворення, то в другому мається на увазі лексико-семантичний спосіб, хоча
деякі вчені не схильні виділяти останній як окремий спосіб, відносячи його до зміни значення вже
готового слова [5: 35]. Дещо пізніше ми більш детально розглянемо ці способи на прикладах одиниць
комп’ютерної лексики.
Результатом процесів словотворення є поява неологізмів. Але чи всі слова, що з’являються, слід
вважати неологізмами? Згідно з М.І. Мостовим, "чітких критеріїв визначення неологізма як мовного
явища немає, а спроби відмежувати його за певними правилами поки що позитивних наслідків не дають"
[7: 175]. Єлісєєва В.В. зазначає, що не кожне слово, яке з’являється у мові, можна називати неологізмом.
Вона визначає наступні стадії розвитку: "по-перше, це оказіоналізм, значення якого міцно пов’язано з
певним контекстом і не сприймається поза його межами. Пізніше, при наявності цілого комплексу
передумов до цього, слово може поступово закріпитися в мові (лексикалізуватися); на цій стадії воно вже
– неологізм, який може чи остаточно ввійти до лексичної системи, чи припинити своє існування" [5: 44].
Головною передумовою для лексикалізації нового слова, на наш погляд, є розуміння його значення з
подальшим вживанням носіями цієї мови. Не останню роль при цьому має відігравати його евфонічність
та відповідність правилам і нормам певної мови.
Виходячи з того, що нове слово може бути новим чи за формою, чи за змістом, чи як за формою, так і
за змістом, В.В. Єлісєєва пропонує розділяти неологізми на три групи: 1) власне неологізми (нова форма
і новий зміст); 2) перенайменування (нова форма – вже відомий зміст); 3) переосмислення (вже існуюча в
мові форма – новий зміст). Е.М. Дубєнєц пропонує відносити перші дві групи до синтаксичних
неологізмів, а одиниці третьої групи, які є результатом вторинної номінації, – до семантичних
неологізмів [8: 159], але така класифікація не є досконалою, оскільки власне неологізми можна віднести
як до перших, так і до других.
У цій статті коло наших інтересів пов’язане з англомовною комп’ютерною лексикою, яка являє собою
окрему тематичну групу (ТГ). За визначенням Н.Ф. Алєфірєнко, ТГ – це "сукупність слів, що позначають
певну предметну галузь" [6: 231]. Особливістю формування комп’ютерної лексики є велика динамічність
мовної матерії цієї ТГ. Це зумовлено вищеназваними екстралінгвістичними факторами – розвиток тієї чи
іншої сфери науки та техніки знаходить відповідний виклик у мові. Галузь інформаційних технологій у
наш час є домінуючою за швидкістю розвитку, а отже, є цілком логічним, що ця ТГ уособлює собою
"епіцентр" тієї "найбільш жвавої частини словника, що постійно оновлюється та розвивається", про що
казав В.Г. Ґак.
Перш ніж безпосередньо перейти до класифікації продуктивних типів словотвору комп’ютерної
лексики, хочемо зазначити, що до цієї ТГ ми відносимо всі лексичні одиниці, що пов’язані з галуззю
інформаційних технологій, незалежно від їх стилістичного розшарування. Лексичні одиниці різних шарів
мови не знаходяться у статичному положенні стосовно одна одної – навпаки, вони динамічно
взаємодіють: терміни та номенклатурні найменування детермінологізуються, переходячи до шару
загальновживаної лексики; сленгові і жаргонні слова та професіоналізми популяризуються і, втрачаючи
свою експресивну забарвленість, теж набувають статусу загальновживаних [2: 496]. Це явище В.Г. Ґак
називає лексичною інтеграцією [4: 71]. А виходячи з особливості формування комп’ютерної лексики,
динаміка цих процесів взаємодії та взаємопроникнення лексичних одиниць на порядок вища. Таким
чином, нам здається недоцільним "таврувати" ті чи інші слова, зараховуючи їх до одного з шарів
лексики, бо через недовгий проміжок часу їх статус може змінитися.
Поставивши за мету класифікувати продуктивні типи словотворення комп’ютерної лексики, слід
відзначити той факт, що останнім часом відбувається "перегрупування" продуктивних типів
(морфологічного) словотворення: такі типи, як скорочення та бленд, які ще у 1993 році вважалися
М.І. Мостовим другорядними, у 2003 році В.В. Єлісєєва називає продуктивними [5: 35]. Особливо це
стосується комп’ютерної лексики.
Отже, прийнято розрізняти морфологічний та лексико-семантичний типи словотворення. У першу
чергу, розглянемо різновиди морфологічного типу, які розрізняють залежно від характеру словотворчих
засобів. У наш час найбільш продуктивними є 6 типів морфологічного словотворення: 1) афіксація;
2) словоскладання; 3) конверсія; 4) реверсія чи зворотній словотвір; 5) контамінація (blending);
6)скорочення. Розглянемо кожен з них окремо:
1) афіксація – утворення нової лексичної одиниці шляхом додавання до основи афікса. Залежно від
місця розташування розрізняють: суфікси, префікси, інтерфікси, конфікси, інфікси та ін. Найбільш
продуктивним підтипом для комп’ютерної лексики є суфіксація, що пояснюється, на нашу думку,
великою кількістю понять, які мають агентивну чи інструментальну функції: scanner, encoder,
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formatter, programmer. Яскравим прикладом продуктивності суфіксації в комп’ютерній лексиці може
бути ряд дериватів, утворених від дієслова to hack, що у свій час було утворено шляхом вторинної
номінації та вже є зафіксованим у новому значенні у Oxford English Dictionary: hacker, hackerdom,
hackerism, hackerish, hackery, hackerly, hacked, hacking, hackitude, hackerese, hackishness [9]. Ця
основа, до речі, характеризується досить високою сполучуваністю та фіксується у багатьох типах
словотворення.
Окремо місце займає проблема визначення статусу таких морфем, як: bio-, mini-, maxi-, poly-, micro-,
-holic, -mania та ін. Деякі вчені [8] використовують терміни splinters та completives. Ця точка зору, на
наш погляд, має суттєвий недолік, а саме неможливість їх віднесення до одного з двох типів
словотворення – афіксації чи словоскладання. Деякі вчені називають їх комбінуючими формами [7: 13]
чи напівафіксами [10: 114]. Ми ж, слідом за В.Г. Ґаком, В.В. Єлісєєвою та Н.Ф. Алєфірєнко [4; 5; 6],
схильні називати такі морфеми афіксоїдами – напівслужбовими морфемами, які частково втратили
лексичне значення кореня та набувають службової ролі. Їх десемантизації, за словами В.Г. Ґака, сприяє
ряд синтаксичних та семантичних факторів: семантична надлишковість, транзитивне вживання,
спеціалізація використання, абстрактність чи переносність значення [4: 284]. Для комп’ютерної лексики
характерні як афіксоїди, що притаманні англійській мові взагалі: computerholic, gigabyte, microchip,
microcircuit, macroassembler, macrocommand, – так і суто власні "надбання". Наприклад, префіксоїд e-,
що є апокопою слова electronic, уперше з’явився у слові email, спочатку через дефіс, а згодом і разом.
Наші дані дають змогу стверджувати, що на сьогодні він частково десемантизувався та породив цілу
низку неологізмів, деякі з котрих через новизну ще пишуться через дефіс: e-commerce, e-learning, ebusiness, e-comment, e-back, e-girlfriend та ін. Префіксоїд e- в цих словах не означає "електронний", а
лише вказує на імпліцитний зв’язок з мережею Інтернет;
2) словоскладання – об’єднання двох чи більше основ в одне слово-композит, що відрізняється
своєю цільнооформленістю. Розрізняють складні та складнопохідні слова. Наприклад: database,
motherboard, bitmap, netdead, hardcoded, hardwired, sandbender, wirehead. Їхня відносно невелика
кількість у комп’ютерній лексиці, на наш погляд, пояснюється ще недостатнім терміном існування цієї
ТГ як такої. Як правило, композити – це наступний рівень сталих словосполучень, що зумовлюється
високою частотністю їх уживання;
3) конверсія – утворення нового слова шляхом переходу з класу однієї частини мови в іншу.
Найпродуктивнішими є дві схеми: N > V та V > N. Для першої схеми конверсії типовою є наявність
агентивних чи інструментальних відносин між старою та похідною основами. Для другої схеми –
передача похідним результату дії, яку передає основа дієслова. Типовими для комп’ютерної лексики є
конвертовані дієслова, що утворені від складних чи скорочених іменників, та іменники, що утворені від
дієслівних фраз: to backspace, to alt-tab, to gensym, to database, to datestapm, to demo, to bookmark,
download, backup, login. Часто процесу конверсії зазнають іменники, що самі відносно нещодавно
з’явилися у цій ТГ шляхом вторинної номінації: to boot, to bomb, to freeze, to hang, to mailbomb, to
sleep;
4) реверсія чи зворотній словотвір – деривація нових слів шляхом відсікання афіксів: doubleclick
від double-clicking. Слід зазначити, що цей тип у нашому випадку не є продуктивним. На нашу думку, це
є наслідком непродуктивності словоскладання у цій ТГ;
5) контамінація (blending) – вплив одного слова на інше, результатом чого є виникнення нової
форми (бленда), що містить ознаки обох слів. Hackintosh, advermation, anticipointment, hacktivist,
netizen, netiquette, slacktivism, webliography. Зараз ще важко сказати, які з цих неологізмів залишаться у
мові, а які зникнуть;
6) скорочення – процес усічення слова шляхом апокопи, аферези чи синкопи: op, param, char, doc,
app. Різновидом скорочення є абревіатури та акроніми, що є чи не найпродуктивнішим типом для нашої
ТГ: DDA, DMA, URL, DSL, MPEG, SIG, WYSIWYG, RAM, ASCII, plokta. Продуктивність саме цього
типу зумовлюється потребою мовної економії у сфері інформаційних технологій.
Лексико-семантичний спосіб також є одним з найпродуктивніших – велика кількість неологізмів
з’являється шляхом переосмислення – метафори та метонімії – вже існуючих слів та словосполучень:
bug, skyscraper, firewall, mailbomb, mockingbird, Columbo site, chipmunk effect, meatloaf, mouse
potato, three finger salute, warchalking, Easter egg, Swiss-knife effect.
Отже, особливості формування комп’ютерної лексики закладені в екстралінгвістичних факторах –
бурхливий розвиток у сфері інформаційних технологій є "каталізатором" для динамічних процесів
словотворення у цій ТГ. Особливою рисою є тяжіння деяких типів до продуктивності саме у цій галузі:
афіксації, скорочень та вторинної номінації. Оскільки одиниці цієї ТГ за кількістю та швидкістю появи
займають чи не найперше місце, то можна зробити припущення, що багато з них згодом увійдуть до
загального словникового складу англійської мови. Перспективою подальшого дослідження вважаємо
спостереження за неологізмами в цій ТГ та вивчення факторів зміни їх форми чи статусу задля більш
ретельної систематизації та класифікації останніх.
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Щерба Д.В. Особенности формирования корпуса компьютерной лексики.
В статье анализируются экстралингвистические факторы, влияющие на процесс словообразования, и
виды, продуктивные для корпуса компьютерной лексики.
Shcherba D.V. The peculiar features of formation of computer lexis corpus.
The article deals both with the extralinguistic factors influencing the word-building process and with the
productive computer lexis corpus word-building means.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ШЛЯХОМ ІНТЕГРАЦІЇ — ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ І ФОРМ НАВЧАННЯ
(ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ)
Педагогічний факультет — підрозділ надзвичайно багатопрофільний: саме тут майбутні вчителі
початкових класів здобувають додаткові спеціальності за вибором — "Музика", "Образотворче
мистецтво", "Хореографія", "Англійська мова", "Психологія". Саме це і зумовлює актуальність проблеми
інтегрованого викладання суміжних навчальних дисциплін кафедрами факультету, а також спонукає до
використання міжпредметних зв’язків при викладанні того чи іншого курсу, передбаченого навчальним
планом. Взагалі в рамках кредитно-модульної технології навчання, поступовий перехід до якої
здійснюється в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, багатопланова дидактична
інтеграція виконує чимало складних функцій: вона поєднує навчальний зміст дисциплін із науковим,
зумовлює реформування навчальних планів і зміни всередині самих навчальних курсів, забезпечує
міжпредметні зв’язки.
Проблема дидактичної інтеграції у закладах освіти викликає чимало різних суджень як на
теоретичному рівні, так і в процесі апробації новостворених інтегрованих навчальних дисциплін. Саме
тому виникла потреба обговорити цю проблему й у нашому навчальному закладі. Тема Всеукраїнської
науково-методичної конференції, яку 20-21 квітня провели спільними зусиллями кафедра філології і
лінгводидактики та кафедра музики з методикою викладання за активною участю студентського братства
(педагогічний факультет) "Актуальні проблеми інтегрованого викладання лінгводидактичних і
мистецьких дисциплін у закладах освіти" виявилася досить несподіваною і водночас близькою як для
науковців, так і для вчителів-практиків.
Гостинно зустрів гостей конференції сучасно обладнаний корпус університету: картинна галерея,
скульптурні витвори, гарно оформлена актова зала відповідали темі зібрання. Відкривши пленарне
засідання, проректор з навчально-методичної та виховної роботи, кандидат філологічних наук, доцент
П.Ф. Романюк привітав науковців і розповів про основні напрямки роботи університету та про загальні
особливості впровадження інтегрованого навчання викладачами кафедр. Актуальними були виступи
доктора педагогічних наук, професора О.Н. Дем’янчука (м. Луцьк), кандидата педагогічних наук,
доцента В.П. Тименка (м. Київ), кандидата педагогічних наук, доцента Л.І. Бондарчук (м. Житомир).
Показово, що гостями на пленарному засіданні, крім безпосередніх іногородніх учасників конференції,
був директор Коростишівського педагогічного коледжу В.М. Мороз, учителі шкіл області та студенти
педагогічного факультету.
Протягом двох днів працювали три секції ("Лінгводидактика і філологія", "Музичні дисципліни",
"Образотворче мистецтво, художня праця та трудове навчання"), на яких прозвучало майже 80 доповідей
науковців з Києва, Житомира, Луцька, Кіровограда, Рівного, Вінниці, Харкова, Хмельницького,
Чернівців та інших міст — практично з усіх регіонів України. Актуальна проблема інтеграції зацікавила
як науковців АПН України, докторів педагогічних та філологічних наук з різних університетів, так і
молодих учених-аспірантів, які тільки починають свої наукові дослідження, викладачів педагогічних
коледжів, музичних шкіл, учителів мови й літератури, музики й образотворчого мистецтва, художньої
праці і трудового навчання.
Організатори конференції намагалися гідно представити наукові й мистецькі досягнення колективу
педагогічного факультету. Насиченою була програма роботи конференції. Так, гості ознайомились із
виставкою лінгводидактичних і мистецьких праць викладачів факультету та авторів — гостей
конференції (Л.І. Бондарчук, М.А. Мойсеєвої, Т.І. Мантули, Л.М. Міненко, Г.В. Підлужної,
Г.В. Ямчинської, Є.В. Плющик, К.Я. Климової, І.М. Сльоти), прослухали презентацію музичного диску
викладачів музики — професіональних виконавців (Наталії Травкіної, Павла Антоневського, Миколи
Нагірняка), а витинанки, створені руками студентів під керівництвом ст. викладача Г.В. Ямчинської,
вразили гостей майстерністю виконання.
Зустрівшись за "круглим столом", педагоги (викладачі вищої школи та вчителі молодших класів)
розповідали про свої наукові дослідження та обмінювалися досвідом проведення уроків інтегрованого
типу в початковій школі.
Гучними оплесками нагородили гості педагогів кафедри музики з методикою викладання та студентів
— учасників вітального концерту, який став справжнім святом мистецтва слова, музики і танцю.
Отже, у кінці квітня ми перегорнули ще одну яскраву сторінку нашого наукового життя.
Катерина Климова, зав. кафедрою філології і лінгводидактики,
Ірина Сипченко, зав. кафедрою музики з методикою викладання.
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ПАМ’ЯТІ МИСЛИТЕЛЯ І ГУМАНІСТА
13 травня 2005 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулися треті
Шинкаруківські читання. Вони були присвячені пам’яті академіка Володимира Іларіоновича Шинкарука.
Шинкаруківські читання, які стають уже традиційними, відкрив ректор Житомирського державного
університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи, доктор філософських наук,
професор П.Ю. Саух. Учасників читань тепло привітав перший заступник голови Житомирської обласної
ради народних депутатів, голова опікунської ради Житомирського державного університету імені Івана
Франка, кандидат педагогічних наук, доцент Р.Р. Петранговський.
Президент Академії педагогічних наук України, Президент Товариства "Знання" України, академік
НАН України В.Г. Кремінь відзначив, що з ім’ям Володимира Іларіоновича – відомого українського
вченого, академіка, багаторічного директора Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України –
пов’язана ціла епоха розвитку української філософської думки. За глибиною знань, розмахом і
оригінальністю мислення його сміливо можна поставити в один ряд з найвизначнішими умами нашої
епохи. Сотні вихованців і послідовників нині продовжують його справу, розвиваючи розроблені ним
основні принципи пізнання та осмислення дійсності, ролі й призначення людини в цьому світі, яке він
вбачав у невпинній творчості, у наповненні буття духовним, гуманістичним змістом. В.Г. Кремінь
наголосив на необхідності глибоко вивчати, примножувати й застосовувати у своїй діяльності
філософські ідеї В.І. Шинкарука, творчо розвивати їх та нести в широкі маси.
Провідний науковий співробітник Інституту етнополітичних досліджень НАН України, членкореспондент НАН України, доктор філософських наук М.І. Михальченко підкреслив надзвичайно
широку, енциклопедичну обізнаність В.І. Шинкарука та вміння блискуче доносити свої знання до
студентів, з якими він, попри всю свою колосальну завантаженість, буквально "возився", розкладаючи їм
по поличках складні праці й окремі положення відомих філософів. Його інтелектуальна культура стала
містком від модерну до постмодерну і була спрямована на творення нових засад філософського
аналітизму. Володимир Іларіонович дуже уважно ставився до добору і вихованню кадрів. Він відбирав
до співпраці найкращих студентів. Відомі випадки, коли він домагався спеціального рішення
секретаріату ЦК Компартії України, щоб того чи іншого студента-випускника прийняти до аспірантури
без партквитка, що тоді не припускалося. У побуті був чуйним, людяним, мав розвинене почуття гумору.
З теплими спогадами про В.І. Шинкарука виступив представник молодшого покоління філософів, які
були його безпосередніми учнями, академік АПН, доктор філософських наук, професор, ректор
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова В.П. Андрущенко. Він зауважив, що
проблема людини займала центральне місце у творах В.І. Шинкарука. Його роздуми про людину як
суб’єкта культури і творчості є істинним надбанням філософської думки київської філософської школи.
Людина для Володимира Іларіоновича є світом Віри, Надії і Любові. Філософ рішуче виступав проти
абсолютизації раціоналізму, проти розуміння людини як машини, яка, попри всю свою безпомилковість
у розрахунках, ніколи не може до кінця осягнути дійсність. В.П. Андрущенко зупинився також на
освітянських поглядах В.І. Шинкарука й у зв’язку з цим на проблемах головного вектора розвитку освіти
ХХІ століття. Наші часи потребують і формують принципово іншу педагогіку, – сказав він, – педагогіку
духовності як засобу зростання особистості. Така педагогіка має забезпечити усвідомлення людиною
своєї "вселюдськості" й "всесвітності", невіддільності власного існування (і лише завдяки цьому
можливого) від існування людства і Космосу як таких. На думку доповідача, в найбільш узагальненому
вигляді й об’ємно "педагогічну матрицю" української освіти в наш час представив В. Сухомлинський у
своєму знаменитому кредо "Серце віддаю дітям", яке є узагальненим і розгорнутим педагогічносвітоглядним продовженням української "філософії серця" Сковороди-Юркевича. У цьому ж напрямі та
змісті (практично одночасно з В. Сухомлинським) розгортав власне бачення особливостей національної
освітньог-виховної системи В.І. Шинкарук, за переконанням якого сутність освітньої системи
виявляється у здатності формування цілісної, гармонійної особистості, духовний світ якої – розум,
почуття і воля – зумовлюють її бути Людиною.
Завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН
України, доктор філософських наук, професор В.В. Лях розглянув спадщину В.І. Шинкарука в контексті
сучасних філософських проблем. Він розкрив принципи, якими керувалися укладачі 3-х томного видання
творів цього авторитетного філософа. В.В. Лях наголосив, що при всій повазі до західної філософської
думки, нам не слід забувати того, що маємо ми, і, зокрема, нам треба сплатити свій борг перед
Володимиром Іларіоновичем: зібрати, узагальнити його спадщину і показати світові все те, що він
зробив для розвитку світової філософської думки.
У поданих на читання матеріалах завідувача відділу філософської антропології Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України, доктора філософських наук, професора В.Г. Табачковського йшлося
про творчий потенціал В.І. Шинкарука та другий "антропологічний бум" у європейській філософії ХХ ст.
Спрямувавши ще у 60-ті роки ХХ ст. філософію в напрямку гуманізму, В.І. Шинкарук у низці
фундаментальних праць розвинув концепцію філософії людини, що дала потужний поштовх розвиткові
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сучасної філософської антропології. Хоча ці новації спочатку здійснювалися в річищі "автентичного
марксизму", у перспективі вони важили дуже багато, адже йшлося про засадничі принципи філософії
людини. Інтелектуальний ареал Європи (Кант, Гегель, молодий Маркс, інші) у сполученні з вітчизняною
спадщиною (Сковорода, Юркевич) дали ґрунт новій онтології – виразно людиноцентрованій, із
соціокультурним спрямуванням. Саме цим виміром маємо оцінювати внесок філософа у вітчизняну
культуру. Не тим, скільки разів він мусив поступатися тодішньому політичному режиму, не тим, скільки
разів йому довелося ритуально цитувати Брежнєва, а його науковою потужністю.
Просвітництво і гуманістична складова філософії В.І. Шинкарука знайшли відображення у виступі
голові правління Товариства "Знання" України, доктора філософських наук, професора В.І. Кушерця.
Володимир Іларіонович був не тільки науковцем, а й видатним педагогом, блискуче читав лекції,
зазначив він. Прекрасний оратор, багатий ідеями, він активно займався і просвітницькою діяльністю;
його виступи захоплено зустрічала будь-яка аудиторія: від науковців до хліборобів. Ім’я В.І. Шинкарука
не може привласнити ні філософський факультет Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, ні Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ. Це надбання всієї української спільноти,
його школа має всезагальне національне значення.
Доктор філософських наук, почесний професор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка І.В. Бичко у своєму виступі зупинився на проблемах свободи в контексті Київської
філософської школи. В.І. Шинкарук разом з П.В. Копніним, наголосив доповідач, став одним із
засновників того напряму у філософських дослідженнях в Україні, який отримав назву "Київська школа
філософії". У його розумінні вирішення "головного питання" філософії є лише "вихідним гносеологічним
принципом для постановки й розв’язання засадничих і спеціальних питань кожного філософського
вчення". Вихідні позиції у розв’язанні "головного питання" філософії визначаються, зрештою, засвоєним
у процесі виховання й освіти світоглядом. Відомо, що ці новації викликали досить різку критику з боку
офіційного філософського істеблішменту, що відобразилося, зокрема, в тодішніх дискусіях на сторінках
журналу "Вопросы философии". Творчий доробок В.І. Шинкарука – засновника Київської філософськоантропологічної школи – зразок понятійно-термінологічної визначеності, ясності, аргументованості,
чіткості викладу. Кожна наукова розвідка українського філософа – демонстрація природності
розгортання мислення, коли непомітно для себе читач поринає у розважливу, спокійну, без зайвих
напружень, але надзвичайно інтелектуальну атмосферу. Його школа мала загальнонаціональне значення.
Доповідь завідувача кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктора філософських наук, професора В.І. Ярошовця була присвячена світогляду і проблемі
методології історико-філософських досліджень, які були одними з пріоритетних у творчості
В.І. Шинкарука. Методологічна озброєність філософії пов’язана з соціальною спрямованістю
філософського знання, реалізацією соціально-практичної функції філософії. Виходячи з матеріалістичної
діалектики як методологічної основи марксизму, В.І. Шинкарук при цьому добре бачив існуючий у
історії філософії плюралізм методологічних і світоглядних систем. Обґрунтовуючи висновок про
специфічний спосіб взаємодії філософського та історико-філософського знання В.І. Шинкарук зазначав,
що історія філософії є формою існування, способом буття філософського знання.
Заступник директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, доктор філософських наук,
професор А. Колодний відзначив, що Володимиру Іларіоновичу було притаманне гостре відчуття
найактуальніших проблем людського буття, науки і культури. Саме під його керівництвом в
очолюваному ним Інституті філософії розгорнулися дослідження української філософської спадщини
ХVІ – ХVІІІ століть. В.І. Шинкарук умів почути "Іншого", толерувати "різності". Доповідач наголосив,
що за всі 33 роки його директорства в Інституті не було ні міжвідділівських, ні міжнаціональних, ні
якихось інших конфліктів. Його інтелектуальна культура стала містком від модерну до постмодерну і
була спрямована на творення нових засад філософського аналітизму. Все, зроблене до цього часу у
справі увічнення пам’яті В.І.Шинкарука та збереження і примноження його творчої спадщини,
включаючи й нинішні читання, поповнюватиметься новими справами задля того, щоб уся Україна
пам’ятала про цю видатну постать в її історії. Творчість В.І. Шинкарука є вельми актуальною з огляду на
наше намагання очистити суспільство від нещирості, від усього того, що непритаманне людському
суспільству взагалі і людині зокрема. Його творчість – це об’єднуючий чинник для всіх нас, для всієї
України. Це фігура, яка є істинним авторитетом української нації, на відміну від багатьох кон’юктурних
осіб, які часто з’являються на суспільному обрії й так само швидко щезають.
Старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, кандидат
філософських наук Є.І. Андрос спинився на аналізі понять "буття", "суще", "світ" у філософській
спадщині В.І. Шинкарука. Він також розповів про ті неприємності, які доводилося мати
В.І. Шинкарукові від ідеологічних вождів типу Маланчука, що були при владі в період брежнєвщини.
Такий жорсткий ідеологічний тиск, безперечно, коштував йому багато гірких роздумів, нервів, здоров’я.
Філософська спадщина В.І. Шинкарука в контексті сучасності була предметом доповіді провідного
наукового співробітника Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктора філософських
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наук, професора В.П. Загороднюка. Доповідач зазначив, що у В.І. Шинкарукові ми бачимо самостійну,
оригінальну постать, із високою культурою, яка була невіддільна від його думки. Він створив свою
філософію. І це в той час, коли ми були ізольовані від усіх тих процесів, що відбувалися у світі.
Володимир Іларіонович не побоявся зробити джерелом свого натхнення такі християнські цінності, як
Віра, Надія, Любов. Це було входження в русло світових стандартів атнтропологічної думки. Це були
перші кроки у тому напрямку, в якому нам потрібно зараз рухатись.
З цікавими повідомленнями виступили також проректор з наукової роботи Інституту підприємництва
та сучасних технологій, кандидат філософських наук, доцент Ю.М. Білодід, кандидати філософських
наук, доценти кафедри філософії ЖДУ імені Івана Франка М.Г. Тофтул, М.М. Самардак, Л.В. Яроцький,
О.П. Поліщук, М.А. Козловець, С.Я. Сухачов, старший викладач кафедри філософії ЖДУ імені Івана
Франка М.А. Духніч, асистент кафедри філософії ЖДУ імені Івана Франка О.В. Канцлер.
Сподіваємося, що треті Шинкаруківські читання стали авторитетним науковим форумом і
започаткували нову фазу осмислення багатющої філософської спадщини В.І. Шинкарука.
М.А. Козловець, кандидат філософських наук, доцент
М.М. Самардак, кандидат філософських наук, доцент
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки.
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису - українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не
допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал між
рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не
передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля.
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
f =

1
2l

T
m

(4)

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.

9.
а)
б)
в)
г)
в)
г)
д)
е)
є)
ж)

хроніка - 0,2 др. арк.
Матеріали розташовуються у такій послідовності:
індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до
складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий
абзац з вирівнюванням по центру);
текст статті;
список використаної літератури;
місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
анотації статті російською та англійською мовами.

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається
підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по
центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О.М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25.
Olemskoi A.I. Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ...
канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол.
наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми
зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства НАН України. –
Київ, 1996. – С. 29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском
языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з
методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються. Публікація статей здійснюється за
кошти авторів (16 грн. за одну сторінку).
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК
України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості
знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної
комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у
них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок
із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог
до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій
у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин

"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.

