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ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ЕРНСТА МАХА: ЗАМІТКА З РЕАБІЛІТАЦІЇ
Розглянуто засади філософського осмислення природознавства Е. Махом. Позиції Е. Маха з’ясовано
в контексті особливостей розвитку природознавства XIX – початку XX ст. і позитивістського
напряму у філософії.
19 лютого 2006 року минуло 90 літ від дня смерті відомого австрійського фізика, філософа й
методолога науки Ернста Маха (18.02.1838 – 19.02.1916). Дата не абсолютно "кругла". Та потреба
остаточно розлучитися з нашим "радянським" минулим, у тому числі й філософським минулим,
зумовлює доцільність повернення до діяльності цього вченого.
Наше "радянське" філософське минуле … Як відомо, свого часу воно визначалося "геніальним"
твором Й. Джугашвілі (Сталіна) "Про діалектичний та історичний матеріалізм", а пізніше не менш
"геніальними" творами В. Ульянова (Леніна). Книгу "Матеріалізм і емпіріокритицизм" В. Ульянов
опублікував у 1909 році з підзаголовком "Критичні замітки про одну реакційну філософію" [1].
Реакційною він називав ту філософію, одним із провідних ініціаторів та розробників якої (і одна з
назв якої – емпіріокритицизм) якраз і був Е. Мах. Вождь російського більшовизму доводив її
реакційність, а значить, ворожість "єдино науковій" філософії К. Маркса та Ф. Енгельса,
революційним робітничим партіям та рухам, "всьому прогресивному" людству. Стверджувалося, що
емпіріокритицизм чи "махізм" є філософією суб'єктивно-ідеалістичною, не матеріалістичною, отже –
хибною. І такі оцінки поглиблювалися в багатьох-багатьох працях "радянських" та солідарних з ними
філософів. Такі оцінки залишалися визначальними аж до 90-х років ХХ століття, і наукові й
філософські позиції Е. Маха згадувалися в контексті засудження їх В. Ульяновим (Леніним).
Більшовизм помер. А зазначені оцінки часто ще залишаються й істотно впливають. Тож метою
цієї замітки є стисле відтворення, вивільнення з-під ідеологічних ярликів і, відтак, певна реабілітація
філософських напрацювань Е. Маха.
Необхідно відзначити, що погляди Е. Маха сформувалися в руслі однієї з найвпливовіших від
середини ХІХ до середини ХХ століть філософських течій – позитивізму. Виникнення
позитивістської філософії було зумовлене прискореним розвитком і не баченим раніше піднесенням
суспільного авторитету науки. Позитивізм виріс на ґрунті переконаності в плідності, перспективності
та самодостатності наукового знання й непридатності для нього "метафізики", тобто традиційної
філософії. Засновник позитивізму французький наукознавець О. Конт, серед усього іншого,
сформулював "закон трьох стадій", згідно з яким людство в своєму інтелектуальному розвитку
проходить три узагальнені етапи: теологічний, метафізичний і позитивний. На першому людина
пояснює світ, виходячи з релігійних уявлень. На другому світ пояснюється вже не релігійно, а
філософськи – за допомогою посилань на різні "першосутності", які ніби-то ховаються (як і в релігії)
поза всім тим, що ми сприймаємо в досвіді. На третьому наука вже настільки міцно стоїть на власних
ногах, що не потребує, за висловом О. Конта, "метафізичних милиць". Тепер усвідомлюється, що всі
наші знання походять з досвіду й ним же обмежені; отже, спроби суто теоретично пізнати абсолютні
начала чи первинні й кінцеві причини безплідні. І людство виходить на шлях здобування та
накопичення актуального, позитивного знання, на шлях вдосконалення спеціальних наук. За таких
обставин уся вельмишанована досі філософія, згідно з О. Контом, спеціальним наукам не потрібна.
Згодом у середовищі позитивістів окреслилася формула "наука – сама собі філософія". Проте О. Конт
вважав, що філософія науці все ж потрібна, але нова, "науковіша", позитивна філософія. Вона (1) має
зводити в єдину систему всю сукупність набутих знань та (2) зводити принципи й закони різних наук
до якнайменшої кількості основоположень. Загалом, якщо традиційно стверджувалося про успіхи
науки завдяки філософії, то всі позитивісти вважали навпаки: філософія має завдячувати науці.
У ХVІІ – ХІХ століттях наука, на яку покладали такі величезні надії позитивісти, вирішальною
мірою визначалася законами класичної механіки. Авангардною наукою виступала фізика. Та на
початок ХХ століття багато наріжних каменів класичної фізики, заснованих на механіці, за виразом
видатного вченого А. Пуанкаре, "розтріскалися" під ударами нових відкриттів. Ці відкриття з позиції
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механіки неможливо було пояснити. У фізиці склалася ситуація, яку назвали кризовою і яка вимагала
ретельного осмислення. Одним із напрямків такого осмислення став "другий" позитивізм. Серед
ініціаторів другого позитивізму був Е. Мах.
Е. Маху належать значні заслуги перед наукою, насамперед фізикою. Він започаткував вивчення
аеродинаміки надзвукового польоту; сформульовані ним у цій галузі поняття й величини були названі
його іменем (зокрема "конус Маха", "число Маха" ") і стали основою подальших досліджень. Е. Мах
відкрив ударну хвилю. Його вельми гостра й досить переконлива критика теоретико-методологічних
засад класичної механіки, відвертий скептицизм у ставленні до її нібито абсолютних істин сприяли
формуванню в науковому співтоваристві настроїв, націлених на пошуки та новації. Такі настрої вели
й привели до утвердження некласичного, нового природознавства.
Якщо докладніше, то у своїх найвідоміших працях "Механіка. Історико-критичний нарис її
розвитку" (1883), "Аналіз відчуттів та відношення фізичного до психічного" (1886), "Пізнання і
хибність" (1905) Е. Мах доводив, що, подібно до того як І. Кант "вигнав у царство тіней хибні ідеї
старої метафізики", необхідно виганяти хибні ідеї зі старої механіки. Над останньою тяжіють
"метафізичні спекуляції": про абсолютні простір і час, об'єктивні причини і наслідки, субстанцію,
матерію, атоми тощо. А між тим немає сенсу міркувати про просторово-часове знаходження тіла
безвідносно до якогось іншого тіла; природа не містить причин та наслідків, у ній все просто
відбувається й це фіксується формами функціональних взаємовідношень; ні субстанція, ні матерія, ні
атоми не можуть бути чимось безумовним, ними називають те, що насправді є певним повторюваним
зв'язком "елементів" – наших відчуттів. Тож необхідно, вважав Е. Мах, "очищати досвід" від
метафізики. Адже рушієм науки, як і критерієм її досконалості, є "принцип економії". "Економія
повідомлення і розуміння складає сутність науки", – писав він. Так, чіткий і повний науковий опис
робить непотрібним повторні експерименти й тим самим економить пізнавальний процес. Методи, що
дозволяють описувати один раз і найлаконічніше найбільшу кількість фактів, є економними.
Вдосконалення мови є інструментом економії [2: 457-458; 3: 94-109; 4: 95-97].
Наукове пізнання, таким чином, є прогресуючим процесом пристосування людини до світу. Воно,
писав Е. Мах, "виникає завжди як процес адаптації ідей до певної сфери досвіду. Результати процесу
– елементи мислення, здатні відтворити цю сферу як ціле". Оскільки досвід невпинно розширюється й
ускладнюється, невпинно переглядаються й вдосконалюються елементи мислення (за законом
економії). "Якщо ми зустрічаємося з фактом, що істотно контрастує зі звичним ходом нашого
мислення, то виникає проблема. Нове, незвичне, дивне діє як стимул нової концептуальної адаптації.
Так виникає інтенціональна понятійна адаптація, тобто дослідження". При цьому нові гіпотези аж
ніяк не обов'язково "доводити" – дедуктивно видобувати з так званих "первинних принципів";
достатньо досвідної їх перевірки. Значення ж гіпотез полягає в розширенні нашого досвіду [2: 457458; 3: 94-109].
З викладеного видно, що поняття "елемент" у Е. Маха було одним із ключових. Елементи
(відчуття), вважав він, покликані здійснювати й водночас фіксувати (задля розуміння) переходи від
фізичного до психічного в межах єдиної системи знань. Базові поняття сучасної науки – атом, маса,
сила, вакуум, простір, час – Е. Мах тлумачив як такі собі позначки комплексів елементів (відчуттів),
зумовлених загальними потребами адаптації людини до світу й функціонально взаємопов'язаних.
Згідно з позитивістськими принципами Е. Мах наголошував, що науково-пізнавальна діяльність
має зосереджуватися на фактах. І якщо так, то описування є найефективнішим методом науки.
"Описування є вибудовування фактів у думках", – писав він. При описуванні результати досвіду
фіксуються за допомогою спеціально розробленої у певній науці мови. Пояснення, передбачення,
закони, теорії Е. Мах розглядав як ускладнені варіанти описування. Адже причинно-наслідкові
пояснення незмінно виходять з фактів. Передбачати – означає "доповнювати в думках факти, дані
лише почасти". Закони також описують, хіба що не індивідуальні випадки, а загальні. Те, що ми
називаємо теорією, є дотичний, а не прямий, опис [5: 146-149]. Описуючи величезну кількість різних
досвідів однією короткою, але широко охоплюючою формулою, наука мінімізує зусилля людини.
У цілому Е. Мах залишався вірним позитивістським принципам філософії науки: емпіризму
(компетенція науки не поширюється за межі досвіду), феноменалізму (об'єктом наукового пізнання є
явища), індуктивізму (наукові узагальнення є наслідком індукції), споглядальності (спостереження й
описування – провідні функції науки), антиметафізичності (класична філософія науці не потрібна). Ці
принципи, як і висновки самого Е. Маха, сприяли теоретичному виокремленню в науковому знанні
певною мірою сталих логічних та мовних структур, які були взяті за предмет дослідження
неопозитивізмом ("третім" позитивізмом) і лінгвістичною філософією. Дослідження ж логічних та
мовних структур знання багато в чому забезпечили розробку сучасної методології науки. Тож маємо
право стверджувати про змістовний внесок Е. Маха у цю справу. А послідовники В. Ульянова
нещадно критикували реакційність та "наївність" махізму й закликали до тісного союзу науковців з
"єдино істинною" марксистсько-енгельсівсько-ленінською матеріалістичною філософією. У підсумку
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"сталося так, що філософи, які вели розмови про союз філософії з наукою, пропонували науковцям
слідувати за "найдосконалішою філософією" та не лізти в неї зі "своїми власними" "філософськими
наївностями" (як це робили, на думку філософа Володимира Ульянова, фізики Мах, Дюгем і
математик Пуанкаре), нічого позитивного не змогли запропонувати науці. У той самий час філософи,
що вважали своїм кредо йти за наукою, стали реальними будівничими нових наукових дисциплін та
їх досягнень (Конт – соціології, Мілль – соціологічної статистики, Рассел – нової математики,
Пуанкаре – математичної фізики, Тарський і Айдукевич – лінгвістики та інформатики)" [6: 63].
Зрозуміло, критика будь-яких позицій можлива й потрібна; позиції, які займав Е. Мах, не виняток.
Та в критиці виважені оцінки й конструктивізм мають переважати над нетерпимістю й руйнуванням.
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The article deals with the basis of Mach's natural sciences philosophic conception. Mach's ideas are
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20th centuries and positivism in philosophy.
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ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ:
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
У статті проаналізовано функцію захисту в діяльності культурного героя. Особлива увага
зосереджена на боротьбі героя з хтонічними чудовиськами, зміями, драканами, велетнями.
Боротьба міфічного культурного героя супроти стихійних сил природи розглядається як один із
шляхів подолання сил хаосу та впорядкування життєвого простору давньої людини.
Сучасна духовна та етносоціальна ситуація в нашій державі характеризується зростанням
національної самосвідомості, підвищеним інтересом до етнічної історії, до джерел духовної культури,
зокрема дохристиянських вірувань та звичаїв. Зауважимо, що міфологічна свідомість є обов’язковою
складовою духовного життя людини на усіх його історичних етапах, а сучасна людина так чи інакше
перебуває під глибинним психічним упливом символів та міфів.
Теперішня раціоналістична цивілізація звела уявлення про міф до дитячой оповіді, позбавивши
його сакрального значення, витіснила його у сферу підсвідомого і несвідомого. Тому надзвичайно
важливим є вивчення глибин національного колективного несвідомого та специфіки його виявів у
національних духовних традиціях, насамперед у вертикальних інформаційно-енергетичних структурах
(архетипах), що пронизують історію людства.
Одним із таких архетипів є образ міфічного культурного героя – упорядника, реформатора,
захисника людства або окремого соціуму. Риси культурного героя (хоча й не у повному обсязі)
проявляються в "біографіях" переважної більшості героїчних особистостей від первісного вождя до
політичного діяча постіндустріального суспільства. У свідомості сучасної людини надто глибоко
укорінилася віра в надприродного героя-захисника, що за своїми основними характеристиками
співпадає з рисами міфічного культурного героя. Більше того, думка про можливість захисту
окремого соціуму, або й цілого світу, одним героєм постійно пропагується кіноіндустрією та
засобами масової інформації, що призводить до завищених очікувань від результатів захисної
діяльності новітніх політичних діячів та ще більшого розчарування у випадку їх невдачі.
Саме тому на сучасному етапі актуальною є проблематика вивчення загальноіндоєвропейських
архетипів культури, зокрема архетипу культурного героя як невід’ємної складової колективного
несвідомого українського народу та докладного аналізу захисної функції в діяльності культурного
героя. Без поглибленого розуміння вказаних проблем неможливе пізнання цілісного духовного світу
українського народу.
Захисна діяльність культурного героя не отримала достатнього висвітлення в українській
історико-філософській науці. Поряд із цим, окремі автори досліджували певні аспекти цієї
проблематики. Зокрема, фундаментальне видання "Мифы народов мира" містить статті, що так чи
інакше торкаються захисної діяльності культурного героя [1]. Трансформація процесу первісних
ініціацій у змієборчі мотиви досліджена в монографії В.Я. Проппа "Исторические корни волшебной
сказки" [2]. Боротьба з хтонічними чудовиськами частково знайшла відоброження в монографії
іншого радянського дослідника Є.М. Мелетинського "Поэтика мифа" [3]. Однак у цілому захисна
функція в діяльності культурного героя не отримала достатнього висвітлення ні в радянській
літературі, ні, тим більше, в сучасній українській літературі.
Метою цього дослідження є аналіз і визначення основних історико-філософських засад функції
захисту в діяльності культурного героя у контексті індоєвропейської міфоепічної традиції.
Захисна функція як важлива складова структурно-функціональної моделі архетипу культурного
героя за даними індоєвропейської міфоепічної традиції найповніше проявляється у боротьбі героя з
хтонічними чудовиськами, насамперед зміями, драконами чи велетнями. Світ чудовиськ, що, на
відміну від упорядкованого людського соціуму з його тісними міжособистісними зв’язками і
взаємодопомогою між окремими індивідами, є асоціальним, тобто міфічне чудовисько позбавлене
соціальних зв’язків з істотами подібними собі. Звідси світ міфічних чудовиськ є потенційно
слабкішим у порівнянні зі світом людей. Поряд із цим, боротьба культурного героя з міфічними
чудовиськами є одним із шляхів подолання сил хаосу та впорядкування людського соціуму (космосу),
що може розглядатися як один з елементів творення світу. Окрім цього, захисна функція в діяльності
культурного героя, спрямована на подолання хаотичних сил природи, ототожнює постійну боротьбу
людини з могутніми природними силами, що загрожують знищити гармонію і порядок
навколишнього світу.
На рівні міфологічної свідомості аналогічна боротьба відбувається між свідомим і несвідомим.
Саме міф як ретранслятор усього людського досвіду став базою для розширення обріїв свідомого на
© Ковтун Н.М., 2006
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початкових етапах розвитку свідомості первісної людини. У зв’язку з цим відомий швейцарський
дослідник К.Г. Юнг зазначав, що "у міфологічній свідомості основна дія героя – перемога над
чудовиськами темряви: це бажана і очікувана перемога над несвідомим" [4: 364].
Боротьба з хтонічними чудовиськами поступово стає архетипічною моделлю для наслідування
наступними поколіннями, оскільки саме міф є носієм усієї людської традиції у сфері впорядкування
людського соціуму. Як відзначає відомий румунський дослідник М. Еліаде, "пам’ять народу важко
утримує окремі "індивідуальні" події і справжніх "осіб". Вона функціонує посередництвом інших
структур: замість подій – категорії, замість історичних осіб – архетипи" [5: 62]. Так, під час посвяти у
воїни в германській традиції молодий воїн повинен був відтворити перший двобій у людській історії
між богом Тором і трьохголовим велетнем Хрунгніром. Отже, воїн імітував у своїй захисній
діяльності того чи іншого "героя", бажаючи наблизитись до певної архетипічної моделі.
Згідно з міфологічною свідомістю, найбільш небезпечною загрозою для первісного соціуму є
напади міфічного змія. Згаданий символ, поширений майже у всіх міфологіях, пов’язується із землею,
водою, родючістю в цілому. Для архаїчних міфологічних систем характерне подвійне тлумачення
символу змія. Останній розглядається з позитивного боку як життєдайне джерело вологи, символ
родючості. У більш розвинених міфологіях спостерігається негативне ставлення до змія як утілення
нижчого, водного, підземного світу. Саме він, на думку первісної людини, затримує дощі,
спричиняючи посуху. Уявлення про зв’язок змія з дощем відображені в численних обрядах
принесення змій у жертву з метою припинення посухи [1: 469]. З цими ж обрядами пов’язані міфічні
перекази про перемогу змієборців (культурних героїв, богів-громовиків) над зміям чи дракономи.
Результатом такої діяльності є дощ, град, злива, що припиняють посуху.
На етапі космогонічного творення велетенський світовий змій загрожує знищенням світу. У
боротьбу з ним уступає верховний бог-громовик, що перебирає на себе функції культурного героя.
Олімпійський Зевс після перемоги над поколінням титанів змушений був боротися з Тіфоном,
наймолодшим із синів Геї, у якого "над плечима сотня голів піднімалась жахливого зміядракона" [6: 213]. Використовуючи свої блискавки із громом, верховний бог-громовик знищив
страшні голови чудовиська, скинувши його в Тартар. Після цього "вологі вітри пішли від того
Тіфона" [6: 214]. Риси громовика притаманні і грецькому богу Аполлону, котрий знищив
велетенського дракона Піфона, "що немало людям завдав біди на землі…" [7: 229].
Співзвучні мотиви знаходимо у ведійскій міфології, де бог-творець Тваштар створив із соми і
вогню страшне чудовисько – гігантського дракона Врітру. Величезний змій заліг у горах,
згорнувшись у дев’яносто дев’ять кілець, перегородив шлях річкам, проковтнув усі води. Боги на чолі
з могутнім Індрою рушили на Врітру. Громовик Індра "убив первородного зі зміїв і перехитрував
найхитрішого із хитрунів, і породив сонце, небо і вранішню зорю" [8: 11]. Окрім цього, Індра переміг
і рогатого змія Шушну, що відкладав яйця, з яких плодилось зло, проковтнувши небесні води. "Індра
вбив його і звільнив води, що вилились з неба животворним дощем" [9: 19]. У германський міфології
бог-громовик Тор, виконуючи завдання велетня Хюміра, ледь не перемагає світового змія: "Торпереможець / до борту човна / сміливо втягнув / барвистого змія / молотом бити / почав він по
жахливій / верхівці волосся / родича Вовка" [10: 226]. Загалом, культурні герої богатирського типу,
що мають напівлюдське походження, на завершальному етапі космогонічного творення ще не в змозі,
згідно з первісними уявленнями, знищити світового змія, оскільки людина є надто слабкою, щоб
боротися з могутніми силами природи. На цьому етапі змієборча діяльність під силу лише верховним
богам-громовикам.
Подальша міфоепічна традиція трансформує образ змія в образ дракона. Дракон, крилатий,
літаючий змій, – міфологічна істота, що уявлялась як поєднання елементів різних тварин: зазвичай
голови (часто декількох голів) змії і тулуба земноводного (змії, ящера, крокодила) і крил птаха; іноді
до складу такого комбінованого образу входили і частини тіла інших тварин (риби, пантери, лева,
кози, собаки). З перемогою над такою істотою пов’язана діяльність грецького героя Беллерофонта.
Химера, що мала голову лева, хвіст дракона і тулуб кози, була знищена Беллерофонтом за допомогою
чарівного коня Пегаса [11: 128]. Приборкання грецьким культурним героєм Гераклом Цербера має
яскраві риси драконоборства, оскільки чудовисько мало "три собачі голови і хвіст дракона, на голові
у нього були голови різноманітних змій" [1: 39]. У цілому, за своїми основними ознаками дракон
пов’язаний з символікою змія, втілюючи водну стихію. Проте дракон поєднує у собі ознаки
нижнього (підземного) світу, символом якого є змій, і верхнього (небесного) світу, котрий символізує
птах. Звідси крилатість змія і його вогняне дихання.
На відміну від змія, дракон у міфоепічній традиції індоєвропейських народів має негативні ознаки,
оскільки дуже часто він є викрадачем людей. Перехід від подвійної оцінки символіки змія до більш
негативної пов’язаний із декількома чинниками. По-перше, змієборчі міфи отримали значне
поширення в період раннього землеробства, а точніше – під час боротьби з водною стихією у регіонах
ірригаційного землеробства, в долинах річок Нілу, Тигру, Євфрату, Гангу, Хуанхе або гірських
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районах Греції, де літній сезон завжди супроводжується посухами і поодинокими сильними грозами.
У зв’язку з цим змій, як охоронець земних і небесних вод, ніс відповідальність за стихійні лиха,
посухи чи повені.
По-друге, така трансформація пов’язана з поступовою втратою сакрального смислу первісних
ініціацій, котрі часто мали зміїну символіку. Як зазначав відомий радянський дослідник В.Я. Пропп, з
часом первісна свідомість перетворювала проходження юнака чи дівчини через змієподібну
конструкцію під час ініціації на акт поглинання і нового народження молодої людини [2: 240].
Проходили століття і позитивне значення церемонії стиралося, залишаючи у первісній міфології
мотив поглинання людини (переважно дівчини) міфічним змієм. Оскільки змій (дракон) був
символом родючості, то йому потрібна була дружина. Щоб задобрити змія, закликати вологу,
забезпечити родючість землі, зазвичай змієві приносили в жертву найкрасивіших дівчат. З часом сама
необхідність людських жертв задля припинення посухи чи попередження її ставилася під сумнів.
Саме в цей час з’являється образ змієборця – культурного героя, покликаного припинити таку
практику.
Загалом, на етапі розвитку ранніх землеробських суспільств відбувається поєднання напівзабутих
спогадів про давні ритуали ініціацій, пов’язаних зі зміїною символікою, з постійною боротьбою з
повенями, посухами, ураганами, що й спричинило негативне ставлення до діяльності змія-дракона і
обґрунтувало необхідність боротьби з ним.
Зауважимо, що мотив боротьби зі змієм-людожером характерний для усієї індоєвропейської
міфологічної традиції. Грецький культурний герой Персей, знищивши Медузу, по дорозі додому
рятує Андромеду, перемагаючи велетенського морського змія [12: 82]. З перемогою над драконом, що
знищив велику кількість людських душ, пов'язана діяльність іншого культурного героя – нарта
Сасрикви. "Ось і полудень, а Сасриква б’ється з драконом. Ось і сонце сідає, а битва продовжується.
Стікаючи кров’ю, дракон огризається. І нарешті помирає" [13: 165]. В індійській міфології стоголовий
отруйний змій Калія змушений був залишити річку Калінді після двобою з Крішною, який свою
змієборчу діяльність розпочав ще в дитинстві, коли переміг велетенського змія Аджагара [14: 321].
Загалом, якщо верховні боги-громовики впорядковують увесь людський космос, то культурні герої
більш земного походження переважно захищають уже існуючий соціум від зовнішніх загроз, зокрема
від міфічного змія.
З огляду на це, культурні герої богатирського типу, наприклад, грецькі Геракл, Тесей, Персей,
Беллерофонт, Ясон, індійські Рама, Крішна, брати Пандави, ірландський Кухулін, англо-саксонський
Беовульф, нартські Сасриква, Батразд та інші значно ближчі до образу звичайної людини, ніж боги.
Проте навіть їх образи за усієї їх людяності теж не можуть розглядатися як втілення лише історичних
особистостей. Вони передперсональні і є відображенням колективних витоків природного і
соціального упорядкованого космосу. Тому образ культурного героя має архетипічний характер.
Міфічний герой повинен бути носієм волі богів на землі, упорядковуючи життя, захищаючи
справедливість, установлюючи моральні норми, закони, знищуючи чудовиськ всупереч давній
стихійності і дисгармонії.
З перемогою над хтонічними змієподібними чудовиськами пов'язується і заснування окремих міст,
храмів, святилищ. Наприклад, після перемоги Кадма над велетенським змієм на тому ж місці було
засновано місто Фіви [12: 53]. На місці перемоги над Піфоном Аполлон заснував відомий в
античності храм Аполлона Піфійського та Піфійські ігри. Виходячи з цього, захисна функція
діяльності культурного героя дуже тісно переплітається з функцією творця, упорядника соціуму.
Якщо для ранніх змієборчих мотивів характерне використання переважно надлюдської сили
культурних героїв у боротьбі з хаотичними стихійними силами природи, то на пізніших етапах
героїчної діяльності проявляється значна інтелектуалізація змієборства. Наприклад, грецький Геракл
для перемоги над Лернейською гідрою, що мала "величезний тулуб і дев’ять голів, з котрих вісім
були смертними, а середня, дев’ята, – безсмертна", змушений був за допомогою Іолая припікати
відрубані голови, щоб вони не відростали знову [15: 33]. Інший культурний герой Персей повинен був
знищити Горгону Медузу. Проте однієї фізичної сили для цього було замало, оскільки один лише
погляд Медузи міг перетворити людину на камінь. За порадою Афіни Персей знищив Горгону,
дивлячись на її відображення на мідному щиті.
Найчіткіше риси інтелектуалізації діяльності культурного героя проявляються в образі грецького
Одісея. Як відомо, саме він для перемоги над Троєю пропонує ахейцям побудувати дерев’яного коня і
подарувати його троянцям. Щоб не бути зачарованим співом сирен, він наказує членам своєї команди
заліпити вуха воском, а себе прив'язати міцно до корабля [16: 191]. Окрім цього, Одісей хитрістю
підносить циклопові вино, осліплює його і допомагає товаришам утікти з печери циклопа,
прив’язавши себе під животами овець [16: 147-149]. Недарма Гомер називає героя найхитромудрішим
із людей.
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Поряд з цим, нартська міфоепічна традиція також містить перекази про боротьбу одноокого
велетня з Урузмагом. Коли герой випадково зайшов з отарою овець у печеру, уаїг (одноокий
велетень – К.Н.), котрий там жив, зачинив вхід каменем, пригостив героя вечерею і пообіцяв
наступного дня його з’сти. Так само, як і давньогрецький Одісей, Урузмаг уночі осліпив велетня
розжареною палицею і врятувався [17: 74-75]. Інтелектуалізація героїчної діяльності часто
простежується у подвигах культурних героїв-трікстерів. Наприклад, нартський герой-трікстер
Сирдон, щоб урятувати інших героїв, розповідає велетням байку про різних тварин і запитує, хто з
них найсильніший. Велетні-людожери пересварилися і повбивали один одного [17: 189].
Так само ісландський герой Греттір, вступаючи в боротьбу з берсерками, розуміє, що перемогти їх
може лише хитрістю. Греттір, прикинувшись союзником, щедро почастував берсерків вином і
обеззброїв їх. Але, незважаючи на це, "була жорстока сутичка, оскільки такими могутніми
вони (берсерки – К.Н.) були, хоча і без зброї" [18 : 36]. Зауважимо, що інтелектуалізація героїчної
діяльності з’являється у більш розвинутих міфологічних системах. Поступово відходить у минуле
думка, що перетворення світу можливе лише в результаті діяльності богів, але реформатором
навколишнього світу спочатку постає не звичайна людина, а напівбог – культурний герой. Окрім
цього, людина починає усвідомлювати, що боротьба із зовнішніми загрозами можлива не стільки за
допомогою фізичної сили, скільки з використанням інтелекту, що був нерозривно пов’язаний у
міфологічній свідомості з хитрістю.
Потрібно відзначити, що боротьба культурних героїв з міфічними чудовиськами чи велетнями
супроводжується допомогою божественних покровителів або чарівників. Наприклад, перемога
скандинавського героя Сігурда над драконом була б неможливою без чарівної зброї. Регін, брат
дракона Фафніра, викував героєві меч під назвою Грам. "Він був таким гострим, що Сігурд,
встромивши його у води Рейну, пускав за течією шматки шерсті і меч різав їх, як воду" [10: 277]. Цим
мечем Сігурд розсікає наковальню Регіна так само, як бог-громовик б’є блискавками по наковальніземлі. Фігура Регіна заслуговує детальнішої уваги, оскільки цей чарівний коваль, брат дракона
Фафніра, теж міг перетворюватись у змія, що зближує його з фігурою індоєвропейського бога-коваля.
У цілому перекази про покровительство і допомогу культурному герою-змієборцю міфічного
божественного коваля, котрий виковує для нього зброю, мають типологічну спільність з
найдавнішими героїчними переказами, наприклад, нартського епосу про небесного коваля
Курдалагоне, який загартував у своїй кузні найголовніших нартських культурних героїв (Сасрикву
(Сосруко), Батразда, Урузмага та інших), викувавши згодом для них зброю; ірландського епосу про
Кухуліна, прийомним батьком якого став чарівний Кулан-Коваль. Таким чином, захисна функція в
діяльності культурного героя тісно пов’язана з основним мотивом індоєвропейського ковальського
міфу.
Окрім боротьби з хтонічними чудовиськами, захисна діяльність культурного героя спрямована на
боротьбу з велетнями. Більшість світових міфологічних систем, зокрема індоєвропейських народів,
містить перекази про боротьбу з людьми-велетнями. Наприклад, ще на початку існування світу бог
Тор згідно з "Піснею про Харбарта" "був на сході і знищив племена турсів, якби цього не сталося, то
в Мідгарді (світі людей. – К.Н.) люди не могли б жити" [10: 221]. Через деякий час скандинавський
бог-трікстер Локі разом з Тором, хитрістю повернувши молот Тора, перемогли конунга велетнівйотунів: "упав першим Трюм, йотунів конунг, і рід велетнів був увесь знищений" [10: 238].
Англосаксонський культурний герой Беовульф знищує жахливого людожера Гренделя та його матір,
які виходили на полювання з моря [19: 68; 103]. Потрібно зауважити, що основною причиною
боротьби з велетнями є їх канібалізм. Зокрема, згідно з нартським героїчним епосом, саме це стало
найбільшою загрозою для нартського суспільства під час сутичок з племенами велетнів [12: 54].
Багато переказів про нартських культурних героїв містять розповіді про перемоги над велетнями,
але іноді навіть герої ледь не ставали жертвами людожерів. Наприклад, нартський герой Батразд, в
образі якого проявляються чіткі риси бога-громовика, рятує інших культурних героїв Уризмага,
Сослана і Хамица, що потрапили у полон до велетнів-людожерів. "Миттєво опинився Батразд у
будинку уаїгів і почав кулаком бити їх – кого вдарить, той у чорний попіл обертається. Так Батразд
знищив усіх уаїгів" [17: 244-245].
Мотиви боротьби з велетнями поширені і в грецькій міфологічній традиції (боротьба Зевса та
інших богів з гігантами, боротьба Геракла з Антеєм і Каком, боротьба Одісея з циклопом). Одним з
найяскравіших прикладів захисту окремого соціуму від зовнішніх загроз, зокрема від велетнів, є
діяльність афінського культурного героя Тесея. Окрім знищення Марафонського бика, Тесей
перемагає велетнів-розбійників Прокруста (Дамаста), Скірона, Керкіона. Проте найбільш визначною
перемогою героя є знищення Мінотавра, чудовиська з тілом людини і головою бика. "Домовившись з
Аріадною, зробивши її своєю спільницею, Тесей вбив Мінотавра і, дізнавшись від дівчини, як знайти
вихід з лабіринту, врятувався" [20: 63]. Використання нитки Аріадни ставить Тесея в один ряд з
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іншими культурними героями, яким притаманний високий рівень інтелектуалізації героїчної
діяльності.
Ведійська міфологічна традиція містить багато міфів про боротьбу з велетнями. Так, Бхімасена,
один з братів Пандавів, рятує від страшної людської данини місто. Під час боротьби "людожер почав
задихатися, втомлюватись, і тоді Бхімасена підняв його у повітря і вдарив об землю з такою силою,
що він не міг уже піднятись" [21: 20-21]. Чудовиська-ракшаси, що населяли за давньоіндійською
традицією острів Ланку, були підданими змієподібного Равани, з яким вів боротьбу індійський герой
Рама. Ці істоти володіли надлюдською фізичною силою і були агресивно налаштованими до
людини [22: 134]. Інший давньоіндійський культурний герой Крішна змушений був ще в колисці
задушити велетенських ракшасів Путану і Трінаварта. З огляду на це боротьба міфічних культурних
героїв з велетнями є важливою складовою їх захисної діяльності.
У цілому захисна функція в діяльності культурного героя є продовженням функції космогонічного
творення, реформування світу людини на шляху подолання хаотичності, дисгармонійності, тяжіння
до небуття і "ніщо". На рівні міфологічної свідомості хтонічні чудовиська є уособленням хаотичних
деструктивних сил природи. На відміну від впорядкованого людського соціуму, світ чудовиськ є
асоціальним: змій, дракон чи велетень є окремою особою, позбавленою тісних соціальних зв'язків.
Отже, світ чудовиськ потенційно не може протистояти світові людини з його тісними соціальними
зв'язками.
Поряд з цим, згідно з міфологічною свідомостю, світ чудовиськ є втіленням індивідуального і
колективного несвідомого, а подолання культурним героєм чудовиськ є уособленням перемоги
свідомого на шляху уконституювання, стабілізації навколишнього середовища у свідомості давньої
людини. Внаслідок цього захисна діяльність культурного героя поступово перетворилася в модель,
певний архетип суспільної поведінки, що відтворюється наступними поколіннями людей. Образи не
лише культурних героїв-громовиків, але й богатирів індоєвропейської міфологічної традиції мають
передперсональні риси і витворюють окремий архетипічний образ культурного героя, що проходить
вертикальною інформаційно-енергетичною структурою через усі періоди людської історії.
На рівні космогонічного творення функції культурного героя перебирає на себе верховний боггромовик, що перемагає світового змія і рятує світ від посухи. Подальше облаштування людського
соціуму відбувається внаслідок захисної діяльності змієборців богатирського типу. Як більш
наближені до людей, ці культурні герої у боротьбі з хтонічними чудовиськами поряд з надлюдською
фізичною силою використовують хитрість та інтелект. Змієборство індоєвропейських культурних
героїв тісно пов’язане з основним ковальським міфом індоєвропейської традиції. Наслідком захисної
діяльності культурного героя є заснування міст, храмів, святилищ. Поряд з боротьбою з хтонічними
чудовиськами, важливою частиною діяльності культурного героя є боротьба з велетнямилюдожерами, які були серйозною загрозою для первісного людського соціуму.
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Ковтун Н.М. Защитная фунция в деятельности культурного героя:
историко-философское измерение.
В статье проанализирована защитная функция в деятельности культурного героя. Особенное
внимание сконцентрировано на борьбе героя с хтоническими чудовищами, змеями, драконами,
великанами. Противостояние мифического культурного героя стихийным силам природы
рассматривается как один их путей преодоления сил хаоса и упорядочения жизненного
пространства архаического человека.
Kovtun N.M. The protection function in the culture hero’s activity: historical and
philosophical aspects.
The article deals with the analysis of the protection function in the culture activity. Special attention is paid
to the fighting against the htonic monsters, dragons, giants. Mythical cultural hero’s fighting the
uncontrolled natural forces is shown as one of the ways of overcoming the chaos power and life space
regulation.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКЛАРАТИВНОЇ МОДЕЛІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
Охарактеризовано ключові елементи декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання
вчителя інформатики: цілей, завдань, ресурсного забезпечення, відтворюваності, упровадження.
Кредитно-модульну систему організації навчального процесу [1] можна розглядати як технологію,
що являє собою окрему повноцінну частину загальної професійно-освітньої технології – кредитної
системи навчання. Якщо перспективна вітчизняна кредитна система має забезпечувати професійну
підготовку фахівців після одержання середньої освіти й далі впродовж життя, то кредитно-модульна
система навчання вчителя інформатики (КМСНВІ) спрямована на відповідну фахову підготовку у
ВНЗ І-ІV рівня акредитації для здобуття першої базової (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")
та у ВНЗ ІІІ-ІV рівня – повної вищої освіти (рівень "магістр") [2: 5].
Розробка і впровадження кредитно-модульної системи навчання вчителя інформатики як
специфічної педагогічної технології або технології навчання пов’язана з вирішенням складної
проблеми її педагогічного проектування. Попередніми дослідженнями нами запропонована до
розгляду декларативна модель кредитно-модульної системи організації навчального процесу
(КМСОНП) з основними елементами, які можуть бути використані під час проектування
КМСНВІ [2]. Таке використання названих елементів КМСОНП вимагає розв’язання окремої
проблеми – уточнення характеристик елементів декларативної моделі кредитно-модульної системи
навчання вчителя інформатики.
Мета даної статті – на основі розробленої декларативної моделі КМСОНП як технології навчання
з’ясувати основні характеристики відповідної моделі кредитно-модульної технології навчання
майбутнього вчителя інформатики.
Раніше проведеними дослідженнями [2] нам вдалося виділити основні елементи декларативної
моделі будь-якої технології навчання (рис. 1):
1. Назва
2. Обґрунтування
2.1. Постановка проблеми
2.2. Аналіз потреб
2.3. Технологічний об’єкт
2.4. Виконавці проекту
3. Описання технологічної системи
3.1. Термінологічний апарат
3.2. Цілі проекту
3.2.1. Основна мета
3.2.2. Специфічні цілі
3.2.3. Методологія досягнення цілей
3.3. Завдання
3.4. Зміст
3.4.1. Результати
3.4.2. Заходи
3.5. Ресурсне забезпечення
3.5.1. Організаційні складові
3.5.2. Правила та процедури
3.5.3. Матеріально-технічні засоби
4. Відтворення
4.1. Технологічна програма
4.2. Технологічна модель
4.3. Технологічна карта
4.4. Технологічні таблиці
5. Упровадження
5.1. Управління
5.2. Контроль і моніторинг якості
5.3. Адаптація

Рис. 1. Елементи декларативної моделі технології навчання
© Спірін О.М., 2006
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Для проектування КМСНВІ як кредитно-модульної технології навчання майбутнього вчителя
інформатики з’ясуємо основні характеристики відповідних її елементів.
Основною метою (елемент 3.2.1. "Основна мета" на рис. 1) кредитно-модульної системи
організації навчання вчителя інформатики слід вважати формування знань, умінь та навичок
майбутньої професійної діяльності – професійних компетенцій учителя інформатики. Очевидно, що з
таких позицій дана система, залишаючись за основними ознаками професійно-освітньою
технологією, може розглядатися як технологія навчання.
Варто зазначити, що основна мета та специфічні цілі КМСНВІ мають бути насамперед
діагностичними. Діагностичність означає: описання якості (суті предмета технології), яка
формулюється, настільки точне, що її можна безпомилково диференціювати від будь-яких інших
якостей; є спосіб для однозначного виділення якості, яка діагностується; можливе вимірювання
інтенсивності якості на основі даних контролю; існує шкала оцінювання якості, яка базується на
результатах вимірювання.
В основу методології досягнення цілей кредитно-модульної системи навчання вчителя
інформатики, мають бути покладені принципи, окремі з яких обґрунтовані в педагогічних
дослідженнях [3; 4; 5; 6; 7]: цілісність (подання в інтегрованому вигляді системи цілей, методів,
засобів, форм, умов навчання, що забезпечує реальне функціонування і розвиток конкретної
дидактичної або методичної системи); відтворюваність (відтворення технології з урахуванням
специфічних умов її застосування гарантує досягнення цілей навчання); адаптація до об’єкта
навчання (навчання описується як процес, розподілений на підпроцеси зі специфічними
особливостями, що відповідають пізнавальним потребам особистості); системна нелінійність
(встановлює пріоритет факторів, що безпосередньо впливають на самоорганізацію дидактичної чи
методичної системи).
Основне призначення завдань КМСНВІ – конкретизація її цілей та встановлення функціональних
орієнтирів для визначення змісту технології. Виділяються три основні функції КМСНВІ – описова,
пояснювальна, проектувальна [5: 17]. Поряд із цим кредитно-модульна система навчання вчителя
інформатики повинна сприяти реалізації основних функцій навчально-виховного процесу для
розв’язування загальних завдань навчання, виховання та розвитку особистості.
Зміст КМСНВІ має забезпечувати одну із основних ознак технології навчання – результативність,
тобто в явній формі вказувати результати підготовки вчителя інформатики – його професійні
компетенції (необхідні знання, вміння та навички). Структурування професійних компетенцій як
елементів деякої системи та встановлення зв’язків між ними дозволяє скласти освітньокваліфікаційну характеристику або побудувати професійну модель вчителя інформатики. На основі
професійної моделі здійснюється добір змісту навчального матеріалу та його логіко-дидактичне
структурування (визначення сукупності навчальних елементів, кожен з яких відповідає необхідному
навчальному об’єкту; групування їх у взаємопов’язані блоки, що визначають окремі розділи та
конкретну навчальну дисципліну; оптимізація обсягу дисциплін, встановлення їх необхідної кількості
та послідовності вивчення). Поряд із цим для кожного запланованого результату доцільно визначити
необхідний набір конкретних заходів (елементів навчально-виховного процесу), узгоджений з
аналогічними наборами для всіх інших результатів.
Ресурсне забезпечення КМСНВІ – це насамперед організаційні складові: внутрішні, які описують
внутрішню організацію технологічного процесу (наприклад, різні форми проведення аудиторних
занять, модульна система як форма організації навчання) та зовнішні, що описують вплив зовнішніх
організаційних умов для забезпечення результативності конкретної технології (наприклад, курсова
система навчання, денна форма навчання, дистанційна форма навчання).
Правила КМСНВІ – це методологічно обґрунтовані методи організації навчальної діяльності,
способи досягнення цілей технології, що реалізуються шляхом виконання відповідних навчальних
процедур (наприклад, послідовного і впорядкованого набору дій викладача з практичної реалізації
певної методики) та використанням необхідних навчальних засобів (наприклад, технічних засобів
навчання, методичних матеріалів). До основних правил КМСНВІ слід віднести принципи та методи
використання системи залікових кредитів для організації професійної підготовки майбутнього
вчителя інформатики.
Відтворюваність кредитно-модульної системи навчання вчителя інформатики як технології
забезпечується такими елементами:
освітньо-професійною програмою двоступеневої підготовки майбутнього вчителя
інформатики (елемент 4.1. "Технологічна програма" на рис. 1);
структурно-логічною схемою (матрицею), яка компактно описує ключові елементи –
цілі, результати, заходи, і містить інформацію щодо необхідних умов, можливих ризиків
досягнення цілей і результатів, а також основних ресурсів для забезпечення заходів (елемент 4.2.
"Технологічна модель" на рис. 1).
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навчальним планом підготовки фахівця даної спеціальності з розподілом залікових
кредитів (елемент 4.3. "Технологічна карта" на рис. 1). Зазначимо, що поняття "технологічна
карта" може трактуватися інакше. Вона іноді вважається результатом проектування і
конструювання педагогом технології навчання та розуміється як паспорт проекту майбутнього
навчального процесу, у якому подані головні його параметри: діагностичне цілепокладання,
логічна структура, дозування матеріалу й контрольних завдань, описання дидактичного процесу за
покроковою, поетапною послідовністю дій з черговістю застосування відповідних елементів
дидактичного комплексу, системи контролю, оцінювання і корекції [8: 20];
конкретизацією результатів, яка включає відомості про те, що, де, коли, ким і за
рахунок яких ресурсів необхідно виконати для досягнення певного результату (елемент 4.4.
"Технологічна таблиця" на рис. 1). Окремі ознаки технологічних таблиць мають традиційні робочі
програми дисциплін. В умовах КМСНВІ технологічною таблицею слід вважати відповідне
описання залікового модуля навчального курсу.
Варто зазначити, що повнота відтворення КМСНВІ значною мірою зумовлена широтою, ступенем
візуалізації її елементів для представлення окремим групам учасників (виконавців) технологічного
процесу. Наприклад, в інформаційному пакеті Європейської кредитно-трансферної системи, який
призначається для студентів, рекомендується описати офіційні ступеневі кваліфікаційні програми,
навести діаграми структури курсу, надати інформацію про індивідуальні розділи курсу
(ідентифікація, опис, рівень, обов’язковість, викладацький склад, тривалість періоду, методика
навчання, оцінювання, мова, розподіл кредитів ECTS) [9: 47-53] .
Упровадження технологічного проекту кредитно-модульної системи навчання вчителя
інформатики дозволяє встановити ступінь її придатності до практичного використання в навчальному
процесі, ефективність застосування розробленої дидактичної технології під час фахової підготовки
майбутнього вчителя.
Ефективність певної технології навчання традиційно розуміється як ефект діяльності викладача,
який використовує таку технологію, для досягнення наперед прогнозованих цілей навчання студентів,
як досягнення нових результатів навчання з урахуванням часових, технічних, дидактичних і
психофізіологічних затрат. З огляду на ці обставини вимірювання й оцінювання дидактичної
ефективності застосування навчальної технології можна виконувати за кількісно-якісними
показниками шляхом узагальнення та порівняння щодо результатів навчання одних статистичних
даних з іншими [5: 34].
Однією з особливостей КМСНВІ є те, що вона як дидактична технологія не може бути реалізована
ізольовано під час вивчення певної дисципліни окремим викладачем. ЇЇ впровадження передбачає,
щонайменше, узгоджену роботу колективів викладачів усіх кафедр, які забезпечують підготовку
студентів певної спеціальності, деканату, фахівців навчальної частини та інших підрозділів вищого
закладу освіти, а також підвищення ролі, відповідальності та активної участі студентів у побудові
власної індивідуальної траєкторії навчання.
Тому ефективне впровадження кредитно-модульної системи навчання вчителя інформатики
потребує детального описання технологій управління навчальним процесом на рівні кафедри,
деканату, навчального відділу, проректора [10] (елемент 5.1. "Управління" на рис. 1).
З огляду на названі вище підходи щодо оцінювання ефективності дидактичної технології на основі
якісних та кількісних показників, необхідним компонентом КМСНВІ є моніторинг та контроль якості
процесу підготовки майбутнього вчителя інформатики (елемент 5.2. "Моніторинг та контроль якості"
на рис. 1).
До якісних показників ефективності КМСНВІ слід віднести умовні характеристики, які
виражаються в поняттях: обсяг знань, умінь та навичок, їх повнота, системність, осмисленість,
міцність, дієвість, результативність, якість, пізнавальна активність студентів, мотивація навчання
тощо. Якісні критерії ефективності дидактичної технології на практиці переважно встановлюються на
основі результатів розв’язування студентами завдань та відповідей на питання (контрольні роботи,
тести, усні опитування тощо) з використанням певних критеріїв щодо абсолютних показників
оцінювання (традиційна 4-х бальна або багатобальні системи, рейтинговий контроль тощо), які
повинні задовольняти можливість переходу до відносної шкали оцінювання1 за ECTS (European Credit
1

ECTS використовує компромісну полегшену шкалу оцінювання успішності студентів, що включає сім
рівнів: А – відмінно, В – дуже добре, С – добре, D – задовільно, E – достатньо, F – незадовільно з можливістю
повторного складання, FX – незадовільно з обов'язковим повторним проходженням навчального курсу.
Потрібно зазначити, що оцінка в шкалі ECTS є відносним (як і кредит ECTS), а не абсолютним показником
успішності. Шкала оцінювання ECTS була розроблена для того, щоб допомогти закладу освіти перенести оцінки,
виставлені іншим навчальним закладом. Вона містить додаткову інформацію про роботу студентів, а не замінює
загальні оцінки. Вищі навчальні заклади приймають власні рішення щодо використання шкали оцінювання у
своїй власній системі.
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Transfer System) – Європейської системи перезарахування кредитів.
Підвищити об’єктивність інформації стосовно впровадження КМСНВІ дозволяють кількісні
характеристики її ефективності. Існуючі механізми щодо їх визначення використовують методи
математичної статистики, теорії інформації, теорії ймовірності, математичного моделювання і
достатньо складні для практичного застосування до динамічного об’єкта – процесу навчання. Варто
зазначити, що КМСНВІ передбачає введення окремих кількісних показників в організації
навчального процесу, які в основному стосуються його часових характеристик та термінів навчання
(1 заліковий кредит – 36 академічних годин, семестр навчання – 60 залікових кредитів та ін.). Однак
названі характеристики не можуть повною мірою задовольнити потреби щодо одержання об’єктивної
інформації про хід та результати впровадження кредитно-модульної технології навчання.
Отже, упровадження КМСНВІ як дидактичної технології потребує подальшої розробки достатньо
обґрунтованої системи параметрів, за якими з високою точністю можна оцінити процес здобуття
знань студентами, їхній рівень, а також ступінь сформованості навичок та вмінь. Серед іншого, така
система має забезпечувати можливість проведення відповідних заходів для контролю якості
підготовки фахівців за КМСНВІ на основі методів, упроваджуваних Європейською мережею із
забезпечення якості освіти [11].
Важливим компонентом упровадження КМСНВІ є можливість її адаптації (елемент 5.3.
"Адаптація" на рис. 1) до умов навчання в різних навчальних закладах. Насамперед це стосується
мінімально необхідних організаційно-педагогічних, структурно-адміністративних, матеріальнотехнічних та фінансових вимог для забезпечення функціонування кредитно-модульної системи
навчання майбутнього вчителя інформатики.
До організаційно-педагогічних вимог слід віднести наявність у вищому закладі освіти власного
тимчасового або постійного положення про кредитно-модульну систему організації навчального
процесу, згідно з яким потрібно узгодити всі параметри необхідних компонентів КМСНВІ для
конкретного навчального закладу, зокрема особливості використання системи залікових кредитів,
змістових та залікових модулів, системи оцінювання академічної успішності, організації самостійної
роботи, уточнення функцій кураторів спеціальності тощо. У плануванні навчального навантаження
викладачів за КМСНВІ важливо враховувати як традиційні підходи, так і можливість планування
відповідного навантаження в кредитах.
Структурно-адміністративні вимоги передбачають наявність адміністративного персоналу,
готового виконувати нові функції. Наприклад, моніторинг актуальних та визначення перспективних
потреб ринку праці, підтримка зворотного зв’язку академічного персоналу з роботодавцями;
організаційно-технічне забезпечення мобільності науковців, викладачів та студентів.
Матеріально-технічні вимоги мають насамперед ураховувати специфіку фахової підготовки
майбутнього вчителя інформатики, що потребує використання під час навчання значно більшої
кількості комп’ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення, ніж на інших
спеціальностях. Поряд із цим ефективна адаптація КМСНВІ можлива за умови належного
інформаційного забезпечення навчального процесу, зокрема використання автоматизованих систем
управління, побудованих на основі Web- та Intranet-орієнтованого підходів, що забезпечуватиме
розробку постійних та оперативних навчальних планів спеціальностей, розширення доступу студентів
до формування власних індивідуальних навчальних планів студентів на основі дисциплін за вибором
університету та вільного вибору студента.
У питаннях фінансування слід передбачати очікуване збільшення частки витрат на організацію та
навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів, покращання існуючих та розробку
нових інформаційних сервісів для студентів (розширення доступу до мережі Інтернет; модернізація та
вдосконалення роботи внутрішніх корпоративних інформаційних систем; створення електронних
картотек та електронних бібліотек наукової, навчальної, методичної літератури, дидактичних
матеріалів, навчаючих комп’ютерних програм тощо). Можливий перехід до планування навчального
навантаження викладача в кредитах та дотримання норми у 20 кредитів на рік (як у більшості
європейських університетах) вимагає збільшення кількості викладачів, а отже й фонду заробітної
плати [12].
Таким чином, проведене дослідження дозволило з’ясувати основні характеристики ключових
елементів декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання майбутнього вчителя
інформатики, а саме: цілей, завдань, ресурсного забезпечення, відтворюваності, упровадження.
Отримані результати пошукової роботи доцільно використати під час розробки методичної системи
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною технологією.
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АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ У ВИВЧЕННІ ЛІТЕРАТУРИ
У статті зроблено спробу узагальнити питання АВЗН (аудіовізуальних засобів навчання) у
вітчизняній методиці літератури, подано визначення відеофрагмента як засобу навчання.
Сьогодні на особливу увагу заслуговують питання інтенсифікації навчального процесу, які
полягають у тому, щоб за найменших витрат часу дати необхідну кількість інформації, добитися її
якісного засвоєння, формувати такі уміння і навички, які допоможуть у майбутньому людині вільно
почуватися в інформаційному просторі, в колективі, раціонально користуватися ними у своїй
діяльності.
Російський методист В.Я. Стоюнін так розпочав свою книгу "О преподавании русской
литературы" (Спб, 1908): "Якість викладання кожного навчального предмета залежить як від
особистості викладача, так і від тих навчальних засобів, якими він може вільно розпоряджатися. Без
них у нього немає можливості задовольнити багато педагогічних вимог, хоч би якими ґрунтовними і
розумними вони йому не здавалися" [1: 7].
З XVI століття унаочнення навчального процесу стало одним з найголовніших принципів
дидактики.
Принцип наочності у процесі навчання теоретично і практично обґрунтували відомі педагоги
Я.-А. Коменський, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинський, Т. Лубенець, Гр. Ващенко,
В. Сухомлинський.
Відомий сучасний дидакт П. Щербань вважає, що сьогодні одним з головних чинників
інтенсифікації навчання є використання наочності, зокрема АВЗН [2: 44].
АВЗН – це синтез достовірно наукового викладу фактів з елементами мистецтва.
Один із основоположників аудіовізуального методу у французькій педагогіці С. Френе ще на
початку 60-х років ХХ століття писав, що природа і середовище навколо нас радикально змінились, і
ці зміни продовжуються. Слід враховувати ці незворотні процеси. АВЗН, зокрема кіно, створюють
новий світ, до якого ми всі повинні пристосуватися. Кіно, на думку С. Френе, – це більше, ніж
звичайна розвага, це більше, ніж саме мистецтво. АВЗН, вважає С. Френе, – це нова форма
народження думки, нова форма її вираження; це мова, якою повинні володіти школярі і вчителі.
Провівши багаторічні спостереження, учений зробив висновок, що АВЗН забезпечують
максимальний розвиток теоретичних здібностей учнів, а створення таких засобів (тобто кіно)
безпосередньо самими учнями – це могутній спосіб вираження власного "Я" останніх [3: 205].
Розглядаючи психологічні особливості застосування АВЗН, Г. Карпов та В. Романін
підкреслюють, що в основі такого використання АВЗН як джерела знань "лежать цілком визначені
психічні процеси" [4: 6].
Для успішного навчання важливо, щоб у процесі сприйняття брало участь якомога більше
аналізаторів. На відміну від звукових (аудіативних) і зорових (візуальних) навчальних посібників,
АВЗН має ряд принципових переваг. Головна перевага полягає в тому, що навчальна інформація
поступає до учнів одночасно через зоровий і слуховий канали. "Одночасний вплив складного
комплексу подразників на різні аналізатори... має особливу силу, особливу емоційність. Тому орган
людини, яка сприймає інформацію з допомогою АВЗН, знаходиться під впливом могутнього потоку
якісно незвичайної інформації, що створює емоційну основу, на базі якої від конкретного образу
легше переходити до логічного мислення, до абстрагування" [4: 6].
Через АВЗН вводяться такі подразники, які, сильно впливаючи на органи чуттів людини,
докорінно перебудовують усі її психічні функції. Зорові і слухові аналізатори, які беруть участь у
процесі сприйняття, допомагають людині отримати повніші і точніші уявлення про питання, що
вивчаються.
Це значною мірою покращує сприйняття і запам'ятовування матеріалу, створює у свідомості
студентів більш міцні асоціативні зв’язки.
Теоретичні основи ефективного використання АВЗН розроблено у працях С. Архангельського,
В. Березняка, М. Блюміна, М. Борисової, В. Вербицької, В. Волинського, А. Гельмонта, А. Гуржія,
А. Зільберштейна, Г. Карпова, Л. Кулінської, М. Ляховицького, Л. Прессмана, В. Романова,
В. Ружейнікова, В. Толля, Л. Чашка, С. Шаповаленко, М. Шахмаєва, З. Шалик.
Кіно займає своє особливе місце серед АВЗН. Високо поціновуючи кіно, відомий естет
Р.Рабинович переконував: "Літературний образ на екрані стає конкретним, наочним, життєвим,
© Бабійчук Т.В., 2006
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реальним; і те, що в уяві могло бути невиразним, неясним, приймає чіткі окреслення, проявляється, як
на плівці.
Кіно дозволяє по-новому прочитати, побачити твір художньої літератури, відкриваючи в ньому не
помічені раніше красу і глибину, даючи тим самим матеріал для розвитку образного мислення" [5:
233].
Робота з навчальним кіно на заняттях літератури має свою більш як сторічну історію.
Питанням навчального кіно присвятили монографії З. Аболіна, Т. Абрамова, Н. Арнольд,
С. Архангельський, Б. Баєв, В. Балашов, В. Безпалько, В. Волинський, А. Гельмонт, М. Духовна,
Т. Духота, Д. Ляшенко, А. Маркушевич, Д. Полторак, Л. Прессман, О. Рябчун, Є. Соловйова,
Б. Толль, Л. Чашко, М. Шахмаєв, А. Юр’єв.
У 1963 р. виходить збірник "Использование технических средств в учебном процессе" [6]. Тут
представлено роботи співробітників лабораторій навчального кіно, радіо і телебачення Інституту
загальної і політехнічної освіти АПН Росії – Н. Арнольд, С. Архангельського, А. Гельмонта,
В. Глєбова, М. Грінбаум, Д. Полторака, Є. Соловйової, М. Шахмаєва та інших. Автори – педагоги,
психологи, методисти, кінознавці – поставили ряд питань і запропонували частковий їх розв'язок.
У 1965 р. світ побачила книга "Навчальне кіно" (автори – Тамара Абрамова, Зінаїда Аболіна,
Дмитро Ляшенко) [7]. У першій частині книги – детальний огляд будови і роботи різних видів
проекційної техніки (особливо повно розглядається кінопроекційна апаратура). У другій частині
книги висвітлено методику використання екранних засобів у навчальному процесі, подано практичні
поради, як краще підготувати таке заняття.
Новим словом у вітчизняній дидактиці стала книга Мари Духовної "Технічні засоби навчання" [8].
Посібник Георгія Карпова і Віктора Романіна "Технические средства обучения" (1979) [4] містить
загальнометодичні і технічні відомості про ТЗН. Автори показують можливості використання кіно у
навчальному процесі.
Є значна кількість методичної літератури, яка висвітлює досвід застосування навчального кіно на
уроках української літератури. Це праці С. Мельничука [9]; А. Гуржія, В. Коцура, В. Волинського,
В. Самсонова [10]; С. Жили [11];Н. Коржупової [12]; Л. Кулінської [13]; Л. Чашка [14]. Це також
статті Б. Буяльського, Н. Волошиної, С. Жили, С. Комендант, А. Коржупової, П. Гудими,
О. Непорожнього, Є. Пасічника, А. Плахової, С. Пультера, О. Теслі та інших авторів, які в основному
друкувалися на сторінках журналу "Українська мова і література в школі" (сьогодні це журнал
"Дивослово").
Н.Івашкевич ще в 60-х роках ХХ століття зауважував, що інтерес до навчального кіно, мовляв,
трохи послабився. Багато вчителів висловлюють думки, що "золоті часи" навчального кіно пройшли,
що навчальне кіно вичерпало себе, стало повсякденним посібником, що пошуки в цій галузі не
можуть привести до якихось відкриттів. Але, на думку Н. Івашкевича, такі твердження
необґрунтовані; навчальний кінематограф має в собі багато прихованих можливостей, які стоять на
шляху розвитку сучасних форм навчання [15: 70].
Аналіз найважливіших досліджень у галузі теорії і практики використання АВЗН [16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 14] показує, що в основному створена методика застосування АВЗН у навчальному
процесі.
Так, зокрема:
- з’ясовано можливості АВЗН;
- доведено їх вплив на підвищення якості знань студентів;
- визначено їх місце у навчально-виховному процесі;
- сформульовано основні дидактичні вимоги до змісту, форми і структури АВЗН;
- проаналізовано умови ефективного їх використання;
- розроблено ряд ефективних методів роботи з цими ЗН;
- досліджено вплив АВЗН на методи, прийоми і організаційні форми навчального поцесу.
Однак існує ряд питань, пов’язаних з АВЗН, які розв’язані частково або зовсім не розв’язані.
Це стосується передусім питання використання на заняттях, зокрема української літератури,
відеофрагментів – одного з різновидів АВЗН. Потребують з’ясування і уточнення питання:
- що таке відеофрагменти;
- методика їх створення силами студентів (у нашому випадку – педагогічного коледжу);
- методика використання відеофрагментів на заняттях української літератури.
Кожне з цих питань багатоаспектне, тому має бути конкретизоване.
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Відсутність у науковій літературі конкретних відповідей щодо ефективного розв’язання
вищезазначених питань не могло не позначитися на практиці використання відеофрагментів на
заняттях української літератури.
Відеофрагменти – це відзняті на відеоплівку 7-12 хвилинні екранізації художніх творів.
Відеофрагмент – це екранізація не всього художнього твору, а лише згустку найдраматичніших
подій; подій, які є найважливішими для розвитку сюжету, для характеристики головних героїв, для
визначення стилю письменника, зокрема мови твору.
Відеофрагмент – це своєрідна візитна картка художнього твору. Таких карток, на наш погляд,
можна підготувати одну, іноді дві-три (більшу кількість відеофрагментів на заняттях використовувати
немає потреби).
Відеофрагменти відповідають програмі з української літератури, а також віковим особливостям
студентів (ранній юнацький вік).
Відеофрагменти дуже зручні, прості для використання абсолютно всіма викладачами і доцільні на
заняттях, де вивчаються прозові та драматичні твори.
Відеофрагменти можуть бути використані на заняттях словесності різних типів: лекційне,
семінарське, практичне.
За допомогою відеофрагментів можна пожвавити будь-який етап заняття – його організаційну
частину, мотивацію навчальної діяльності, перевірку і корекцію знань студентів, вивчення нового
матеріалу, його закріплення, домашнє завдання.
Основне завдання відеофрагментів як засобу навчання – сприяти якісному виконанню програми з
української літератури з мінімальною затратою часу на підготовку до заняття та реалізацію його мети.
У практиці школи, яка, як бачимо, виробила систему і методику роботи над різними видами
АВЗН, відеофрагменти як ефективний і ефектний засіб навчання поки що не зайняли належне місце.
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Бабийчук Т.В. Аудиовизуальные средства обучения на заняттях литературы
В статье автор делает попытку обобщить вопросы АВСО (аудиовизуальных средств обучения) в
отечественной методике литературы, дается определение видеофрагмента как средства обучения.
Babiychuk T.V. Audiovisual means of instruction at literature lessons.
The article is an attempt to generalize the problems of audiovisual of instruction in the national methodic of
literature. The definition of the video-clip as a means of instruction is given in this article.
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МЕДІАОСВІТА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (ДР. ПОЛ. XX СТ.)
У статті проаналізовано вплив медіаосвіти на виховання естетичної культури британської молоді.
У Великобританії існують давні традиції медіаосвіти, про що свідчить історія її інтенсивного
розвитку протягом другої половини XX століття. Згідно з філософською концепцією "діалогу
культур" М. Бахтіна, В. Біблера, культури індивідуумів, особистостей, соціальних груп, народів,
історичних епох, країн вступають між собою в діалогічне спілкування, безперервно взаємодіють,
взаємозбагачуючись та взаємодоповнюючи одна одну. Філософія "діалогу" розглядає специфіку
художнього, естетичного ставлення, розуміння себе та "іншого" через призму творів мистецтва [1].
Саме через ці можливості взаємозбагачення та взаємодоповнення окреслена тема статті є досить
актуальною. Британія була і є одним з лідерів серед провідних країн світу з упровадження у
педагогічну науку специфічного напрямку "медіаосвіти" (media education), а використання її досвіду є
неодмінною умовою для прогресивного розвитку такого напрямку й у вітчизняній педагогіці. У
зв’язку з цим виникає потреба ґрунтовного аналізу процесів становлення та розвитку медіаосвіти та
медіаграмотності в британському суспільстві з другої половини XX століття. Безпосереднім
завданням статті є дослідження впливу медійних засобів на формування естетичної культури
британської молоді.
Доречно зазначити, що проблеми медіаосвіти та медіакультури неодноразово розглядали
зарубіжні та вітчизняні науковці, зокрема М. Бахтін, А. Спічкін, Ю. Усов, С. Пензин, О. Баранов,
Е. Бондаренко, К. Безелгет (Cary Bazalgette), Е. Харт (Andrew Hart) та інші.
Хоча потенційні можливості естетичного сприйняття молоді засобами телебачення та радіо були
високо оцінені вітчизняною медіапедагогікою, реальне спілкування школярів засобами телебачення
та радіомовлення відбувається ще дещо стихійно, а значна частина вчителів ще й досі не підготовлена
належним чином до використання теле- та радіопередач у вихованні шкільної молоді .
За останні півстоліття медійні засоби у житті людства набули особливої значимості. Преса,
телебачення, кінематограф, радіо, звукозапис та система "Інтернет" – покликані допомогти школярам
краще адаптуватися у світі медіакультури, засвоїти мову засобів масової інформації, навчатися
аналізувати медіатексти і, водночас, формувати у них художній смак, естетичну свідомість та
розвивати творчі можливості .
Питання про важливість та підтримку медіаосвіти неодноразово висвітлювались у резолюціях та
рекомендаціях ЮНЕСКО (конференції ЮНЕСКО в Грюнвальді, 1982; Тулузі, 1990; Парижі, 1997 та
інші). Враховуючи той факт, що, звісно, існують розбіжності у підходах і розвитку медіаосвіти в
різних країнах було рекомендовано ввести медіаосвіту як у межах національних навчальних планів,
так і в рамках додаткової, неформальної освіти та самоосвіти протягом всього життя людини
[UNESCO, 2002]. Так, зокрема, в сучасних школах Великобританії медіаосвіту інтегровано з уроками
рідної мови і приблизно 25000 старшокласників і 8000 студентів університетів щороку обирають курс
медіа для складання підсумкових іспитів [2].
Серед напрямків медіаосвіти, спрямованих на формування загальної культури особистості й
естетичної культури зокрема, незалежних від подальшого професійного спрямування молодої
людини, теоретики виокремлюють наступні : 1) медіаосвіту як частину загальної освіти школярів , що
навчаються в звичайних загальних школах, середніх спеціалізованих навчальних закладах, яка, у
свою чергу, може бути інтегрована з традиційними дисциплінами або автономна (спеціальна,
факультативна, в гуртках та інша); 2) медіаосвіту в закладах додаткової освіти та центрах дозвілля
(будинках культури, центрах позашкільної роботи, естетичного та художнього виховання та інші.);
3) дистанційну медіаосвіту школярів, студентів і дорослих за допомогою телебачення, радіо, системи
"Інтернет"; 4) самостійну/безперервну медіаосвіту (теоретично може здійснюватися протягом всього
життя людини).
Медіаосвіта тісно пов’язана не лише з педагогікою і художнім вихованням, а й з такими галузями
гуманітарного знання, як мистецтвознавство (включно кінознавство, літературознавство,
театрознавство), культурологія, історія (історія світової художньої культури та мистецтва),
психологія (психологія мистецтва, художнього сприйняття, творчості) та інші. У відповідь на запити
сучасної педагогіки у розвитку особистості медіаосвіта відповідно розширює спектр методів і форм
проведення занять з учнями. Власне комплексне вивчення преси, кінематографа, телебачення, відео,
© Бойченко Л.О., 2006
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реклами, інтернету, віртуального комп’ютерного світу (що синтезує риси майже всіх традиційних
засобів масової комунікації) допомагає виправити, наприклад, такі істотні недоліки традиційної
художньої освіти, як одностороннє, ізольоване одне від одного вивчення літератури, музики або
живопису [3].
Медіаосвіта передбачає методику проведення занять з використанням проблемних, евристичних,
ігрових та інших продуктивних форм навчання, які розвивають індивідуальність учня, самостійність
його мислення і стимулюють його творчі здібності через залучення до творчої діяльності,
сприймання, інтерпретації та аналізу структури медіатексту, засвоєння знань про медіакультуру. При
цьому медіаосвіта, поєднуючи лекційні та практичні заняття, є своєрідним залученням учнів до
процесу створення медіакультурних творів тобто занурює аудиторію до внутрішнього світу основних
медіапрофесій, що є можливим як в автономному варіанті, так і в процесі інтеграції у традиційні
навчальні предмети. Для того щоб бути медіаграмотним, потрібно вивчати не лише те, як
сконструювати той чи інший медіатекст, але також і те, як конкретний текст виражає різні політичні,
ідеологічні, економічні, соціокультурні, етичні та естетичні інтереси.
У повоєнні роки XX століття у Британії чітко виокремилася тенденція до зростання ролі
художнього (естетичного) виховання, що, у свою чергу, визначило орієнтацію британської
медіапедагогіки на формування художнього смаку, розвиток сприйняття аудиторії та інше.
Теоретичним підґрунтям цієї тенденції була одна з ключових теорій медіаосвіти в зарубіжних країнах
– естетична (художня) теорія медіаосвіти (Aesthetical Approach, Media as Popular Arts Approach,
Discriminatory Approach).
Структурна база цієї теорії багато в чому збігається з культурологічною теорією медіаосвіти. Але
головна мета естетичної теорії вбачається в тому, щоб допомогти аудиторії зрозуміти основні закони
та мову спектру медіатекстів, що мають прямий стосунок до мистецтва, розвивають
естетичне/художнє сприйняття та смак, здібності до кваліфікованого художнього аналізу. Ось чому
основний зміст медіаосвіти базується на вивченні мови медіакультури, авторського світу творця
художнього медіатексту, історії медіакультури. Педагоги, які є прихильниками цієї теорії, прагнуть
навчити школярів і студентів критичному аналізу художніх медіатекстів, їх інтерпретації та
кваліфікованій оцінці [4].
Естетична теорія медіаосвіти набула популярності на Заході у 60-ті рр. ХХ століття. Але,
починаючи з 70-х років, вона стала інтенсивно втрачати популярність через такі теорії медіаосвіти, як
теорія розвитку критичного мислення, семіотична та культурологічна теорії, автори і послідовники
яких вважають, що художня сфера медіа не є найважливішою у сучасному світі. Відповідно до цього
медіатекст потрібно оцінювати, перш за все, не за його естетичними якостями, а за змістом, за ідеями,
компонентами мови, символами та знаками. Але більшість навчальних програм з медіакультури
сьогодні вдало поєднує сферу художньої, експериментальної, аналітичної медіаосвіти з практичною.
Головною метою естетично орієнтованої медіаосвіти проголошувався розвиток естетичної
свідомості, творчих можливостей особистості. У цей період розвернули активну діяльність аматорські
кіностудії, шкільні кінотеатри та театри, регулярного характеру набули фестивалі аматорських
фільмів [5].
Подальше розповсюдження відео, локальних студій кабельного телебачення, ряду молодіжних
програм та ін., дозволило окреслити нові перспективи естетичного виховання на матеріалі кіно,
преси, телебачення та відео.
Бурхливий розвиток медіа, поява нових технологій, постійно зростаюча популярність
медіамистецтв серед шкільної та молодіжної аудиторії сприяли стрімкому розширенню спектра
наукових досліджень, програм, методичних розробок, що розглядають медіа як комплекс засвоєння
школярами та студентами навколишнього світу у різних його проявах [6].
Певні медіаосвітні моделі, розроблені зарубіжними дослідниками Л. Джонсоном (L. Johnson),
Дж. Поттером (W.J. Potter) містять естетичний компонент і концептуальні положення естетично
орієнтованої медіаосвіти. Домінанти, обґрунтовані в цільових установках цих моделей, – це
підготовка школярів до життя в нових інформаційних умовах; розвиток особистості на матеріалі
художніх медіатекстів; формування культури спілкування з медіа, а також розвиток творчих,
комунікативних здібностей, критичного мислення.
У більшості випадків теорії медіаосвіти підкорені головній меті, що відповідає принципам
рівності, свободи, співрозвитку у психологічних взаєминах педагогів та учнів. Так, Л. Джонсон
вважає, що базова модель навчання медіаграмотності – це своєрідний перетин трьох кіл: перший –
інтеграрація у навчальні плани шкіл і вузів, другий пов’язаний з галуззю терапії і третій – з
естетичною сферою. Синтезом цих трьох кіл формується модель навчання медіаграмотності з
освітнім центром.
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За Дж. Поттером, медіаосвіта – це шлях до досягнення медіаграмотності, яка потребує широкої
перспективи, що не обмежується вмінням читати або іншою єдиною навичкою. Широка перспектива
тут заснована на розвинутій структурі знань. Ця структура знань складається з використання вмінь
відбирати інформацію і синтезувати її. Це дозволяє постійно збільшувати загальну ступінь
грамотності. Медіаграмотність є багатогранною. Мета – оволодіння широкою пізнавальною,
емоційною, естетичною та моральною інформацією. Медіаграмотні люди здатні отримати більше від
конкретного повідомлення. Вони краще розуміються у процесах створення та підбору медіатекстів і в
їх значеннях. Таким чином, аудиторія, яка має більш високий рівень медіаграмотності, володіє більш
високим рівнем розуміння, керування та оцінки медійного світу [7:12].
Концептуальною основою моделі Дж. Поттера є синтез культурологічної, естетичної, етичної,
семіотичної і практичної теорій медіа освіти, а її метою є розвиток, розуміння медіа та їх
повідомлень; посилення контролю над процесом інтерпретації. Тим самим підвищується здатність
оцінювання медіа/медіатекстів.
Серед завдань визначальними постають:
- розвиток здатності до сприйняття, "декодування", оцінювання, розуміння й аналізу
медіатекстів;
- розширення кола знань соціальних, культурних, політичних, етичних, естетичних
емоційних та економічних значень медіатекстів;
- формування в аудиторії здатності до критичного мислення;
- утвердження комунікативних здібностей особистості;
- навчання людини самовираженню за допомогою медіа.
До таких завдань додаються ідентифікації, інтерпретації медіатекстів, експериментування з
різними способами технічного використання медіа та створення медіапродуктів, текстів.
Організаційними формами є інтегрована та автономна медіаосвіта у навчальних і позанавчальних
закладах різних типів. Методи медіаосвіти класифікують за джерелами отриманих знань: словесні
(лекція, розповідь, бесіда, дискусія); наочні (ілюстрація і демонстрація медіатекстів); практичні
(виконання різного роду завдань практичного характеру на матеріалі медіа). За рівнем пізнавальної
діяльності: пояснювально-ілюстративні (повідомлення педагогом певної інформації про медіа,
сприйняття і засвоєння цієї інформації аудиторією); проблемні (проблемний аналіз певних ситуацій
або медіатексту з метою розвитку критичного мислення); дослідницькі (організація дослідницької
діяльності учнів). При цьому на заняттях, розроблених Дж. Поттером, переважають практичні і творчі
завдання [7].
Серед інших базових медіаосвітніх моделей провідних країн Заходу, що мають безпосередній
естетичний компонент, науковці виокремлюють такі:
- освітньо-інформаційні моделі (вивчення теорії та історії, мови медіакультури та ін.),
ґрунтуються в основному на культурологічній, естетичній, семіотичній, соціокультурній теоріях
медіаосвіти;
- естетичні моделі (спрямовані перш за все на розвиток художнього смаку та аналіз кращих
творів медіакультури), ґрунтуються на естетичній/художній і культурологічній теоріях
медіаосвіти;
- соціокультурні моделі (соціокультурний розвиток творчої особистості стосовно
сприйняття, уяви, зорової пам’яті, інтерпретації, аналізу, самостійного, критичного мислення
стосовно медіатекстів будь-яких видів і жанрів та ін.), ґрунтуються на соціокультурній,
культурологічній, семіотичній, етичній, естетичній теоріях медіаосвіти та теорії розвитку
критичного мислення [8].
Важливо відзначити той факт, що згадані вище моделі і теорії рідко існують у чистому вигляді, і
майже завжди є взаємопов’язаними.
Розповсюдження медіа, поява нових інформаційних технологій дозволяє в сучасних умовах
успішно застосовувати і практично розвивати існуючі моделі медіаосвіти, інтегрувати і синтезувати
их.
Проведений аналіз засвідчує, що до кінця минулого століття виокремилася тенденція до інтеграції
різного медіаматеріалу: преси, кінематографа, телебачення, відео, інтернету та ін. Також у країнах
Західної Європи було проведено чимало медіаосвітніх конференцій, симпозіумів, фестивалів
візуальних мистецтв для школярів. Проте це потребує подальшого аналітичного дослідження.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ІДІОМАТИЗАЦІЯ ЗМІННИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У повідомленні розглянуто окремі аспекти термінологічної ідіоматизації змінних словосполучень,
властивих сучасній англійській мові.
У всіх мовах, у тому числі й в англійській, слова та змінні словосполучення нейтральної
загальнолітературної лексики можуть зазнавати термінологічної ідіоматизації, наприклад: chamber 1
(n.)
Chamber I "кімната", "палата" -> Chamber II /віськ./ "гніздо револьверного барабана"; dog I
"собака" -> dog II "затискач", "захват", "кулачок", "засувка"; "pan" I -> "сковорода", "pan" II ->
"дисковий магазин кулемета"; "home address" I -> "домашня адреса", "home address" II -> "адреса
доріжки /в комп’ютері/" та ін. У результаті термінологічної ідіоматизації виникають пари мовних
одиниць, які збігаються в плані вираження при повній чи частковій розбіжності в плані змісту.
Сам цей факт загальновідомий. Однак до цього часу залишаються недостатньо вивченими
можливі причини та шляхи виникнення таких пар, класифікація семантичних відношень між ними
/дифузія, полісемія, омофразія/ і критерії розрізнення цих відношень.
У цьому повідомленні мова піде про бінарні зміни словосполучення англійської мови, що мають
формальні співвідношення в термінології.
Аналіз нетермінологічних і термінологічних бінарних одиниць, що формально збігаються, дає
підставу розрізняти такі причини виникнення.
I. Полісемія ядерного слова:
body I "тіло", "фігура", body 2 "корпус", "фюзеляж". Звідси: slender body 1 – "струнка фігура" ::
slender body 2 /ав./ – "фюзеляж більшого подовжування"; coat 1 "пальто", "піджак", coat 2 "шар",
"покриття". Звідси: brown coat 1 "коричневе пальто , "коричневий піджак" :: brown coat 2 /будів./
"другий наліт штукатурки"; white coat 1 "біле пальто "білий піджак" :: white coat 2 /будів./
"оздоблюваний шар"; case 1 "ящик", "чемодан", case 2 "обшивка", шар "шар". Звідси: heavy case
"важкий ящик", "чемодан" :: heavy case "цементовий шар /стального виробу/".
II. Метафоричне переосмислення прямого значення /на основі схожості форми, функції та інших
характеристик/ усього бінарного словосполучення в цілому.
Horse collar 1 "хомут" :: horse collar 2 /авт./ "петля рятувального троса вертольота", bull chain 1
"ланцюг для бика" :: bull chain 2 /лесн./ "ланцюг колодотягача"; snow flake 1 "сніжинка" :: snow flake 2
/мет./ "волосина у відлитій формі"; tin flowers 1 "жерстяні квіти" /наприклад, у намогильному вінку/ ::
tin flowers 2 /мет./ олов’яні блискітки /дефект оцинкованої поверхні/".
Значна кількість омонімічних пар цієї групи містить зооморфізми: kicker ram 1 "битливий баран" ::
kicker ram 2 "ударний плунжер", "бойок"; monkey chatter 1 "вереск мавпи" :: monkey chatter 2
"викривлення звука внаслідок інтерференційних перешкод"; cow tail 1 "коров’ячий хвіст" :: cow tail 2
"разтріпаний кінець троса"; dove tail 1 "хвіст голуба" :: dove tail 2 "ластів’ячий хвіст" /тип з’єднання/;
duck bill 1 "качиний дзьоб" :: duck bill 2 "голівка конвеєра, що сама завантажується".
III. Термінологічна ідіоматизація прямого значення.
У цьому випадку семантична структура набуває додаткової термінологічної /функціональнодиференціюючої/ семи. Наприклад, red-cherry – це не лише "червона вишня", але й /бот./ "черемха
пенсільванська"; dust cover – не тільки будь-яке покриття від пилу, але й "суперобкладинка", black
spot – не лише будь-яка чорна пляма, але й /телеб./ "чорна пляма на екрані"; sunrise colours, sunrise
colours у метеорології є офіційними термінами для позначення ранкової та вечірньої зорі.
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IV. Ідіоматичне зрощення компонентів із повною відсутністю мотивації.
Ідіоматичне зрощення ядра та атрибута часто веде до інтеграції термінологічного
словосполучення в складі слова: long face /гірн./ "лава" –> longface (n.); fool’s cap –> fool’s cap
/поліграф./ "формат паперу 34,3 х 43,2 см." –> foolscap (n.).
Пари бінарних одиниць номінації вище названих груп знаходяться у відношеннях омофразії, тобто
формального збігу при належності до різних класів словосполучень /фраз/ – змінних і
термінологічних.
Відношення омофразії не слід змішувати з іншими семантичними опозиціями, серед яких
необхідно розрізняти:
а) дифузію бінарного сполучення, викликану дифузною семантичною структурою його ядра: black
jack / про предмети чорного кольору/ / – чорний домкрат /важіль, затискач, бурильний молоток та ін./;
б) полісемію бінарного сполучення в межах однієї галузі термінології: dead head /мет./ 1.
плавильний шлюз; 2. затверділий приріст зливку;
в) омонімію бінарних сполучень, що належать до різних галузей термінології: old man 1 /зоол./,
великий сірий кенгуру /Macropus Major/ :: old man 2 /гірн./ вироблений простір :: old man III /бот./
полин – "Боже дерево" /Artemisia abrotanum/; bird’s eye 1 /телев./ прожекторна лампа :: bird’s eye 2
/бот./ первоцвіт :: bird’s eye 3 / полігр./ масляна пляма на крейдяному папері.
Підводячи підсумки, слід відзначити, що вивчення шляхів і форм термінологічної ідіоматизації
бінарних словосполучень часто ускладнюється переплетенням різноманітних опозицій у межах
одного й того ж гнізда, наприклад: dog’s tooth /ПС/ :: dog’s tooth /TC/ – ОМОФРАЗІЯ
ОМОНІМІЯ
ОМОНІМІЯ
ОМОНІМІЯ

1. Анат./ Ікло
2. /Арх./ Орнаментальна кладка з
невеликими виступами
3. /Бот./
1. Бермудська трава (Cynodon
dactylon)
2. Собачий зуб
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ВАРІЮВАННЯ І КАТЕГОРІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ СЕМАНТИЧНИХ
ОЗНАК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ДЕРИВАТІВ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
Стаття присвячена розгляду варіювання і категорії інтенсивності семантичних ознак фразеологічних
дериватів як об’єктивних процесів, за допомогою яких відбувається розвиток фразеології, а разом з
тим і мови в цілому, поява нових ФО-дериватів як наслідок фразеологічної деривації.
Мова – це система елементів, використання яких дає людині можливість виражати свої думки,
спілкуватися з іншими людьми, вільного контактування.
До числа найважливіших особливостей мови, які забезпечують її функціонування, належить також
і здатність до варіювання. Найбільш яскраво у порівнянні з іншими системами мови ця особливість
проявляється в семантиці, в тому числі і фразеологічній.
Загальновідомо, що у фразеології поширене варіювання – в багатьох фразеологічних одиницях
(ФО) існують варіанти компонентів, які в своїй більшості зафіксовані в різних лексикофразеологічних джерелах, напр. über den Berg sein – "подолати труднощі, побороти більшу частину
труднощів; витримати кризу; бути понад небезпекою" ; j-m über den Berg helfen – розм. "допомагати
кому-н. подолати труднощі, вийти з скрутного положення"; über den Berg schwatzen – "верзти
дурниці, молоти нісенітницю"[1].
Заміна компонентів відбувається на основі семантичних механізмів взаємодії між значенням ФО в
цілому і тим варіюючим, який входить до її складу. Фундаментом такої заміни є мовне значення
одиниці. Дуже важливу роль в подібних механізмах відіграє мотивація висловлювання. Варіант ФО
під час своєї появи міг означати не тільки особливість "подолати труднощі", "вийти із скрутного
становища", але і володіти диференціюючими семами, які закладені у слові-субституті "sein".
Значення семи "допомогти кому-н. подолати перешкоду" може бути актуальним для суб’єкта
мовлення, на нього він ставить семантичний акцент, напр., "Du armes Hühchen", sagte Luise, "du
(Tante) hielft dir hoffentlich über den Berg" [2].
Розвиток ФО-деривата не обмежується варіюванням дієслівних компонентів "sein-helfenschwatzen". У сучасних словниках ФО über den Berg sein цитується зі значенням "хворий витримав
кризу, є поза небезпекою", а звідси розвивається й антонім noch nicht über den Berg sein – "криза, саме
гірше ще не пройшло".
У мовленні варіювання компонентів досягає великих масштабів, воно практично необмежене.
Варіювання треба розуміти як зміну одиниці мови, яка відбувається під час її актуалізації у
мовленні і не зачіпає її тождества.
У лінгвістиці під інваріантом розуміють абстрактні одиниці, які належать мові як системі знаків, а
під варіантами – їхню матеріальну реалізацію у мовленні.
До опису та аналізу семантики ФО необхідно розглянути семи значення в структурі ФО. В
результаті застосування компонентного аналізу виділяються такі семи значення : категоріальна,
архісема, диференціальна, інтегральна, потенційна і градуальна (кількісна та якісна характеристики в
різних лінгвістичних джерелах не співпадає.
У випадку формування нових потенційних значень діахронний семантичний інваріант складає
незмінне, основне значення, а варіювана частина – нові значення, які несуть у собі відображення
зміни інтенсивності ознаки [3: 239].
У значенні багатьох ФО було знайдено декілька семантичних змін одночасно, тобто мали місце
комплексні модифікації. Найбільш частотними було виявлено сполучення, зміна кількості значень –
перегрупування потенційних сем основного значення , напр. Bescheid wissen - in etw. (Dat.) – "добре
розумітися на чому-н., знатися на чому-н." [4], Bescheid wissen – mit der Sache, an einem Orte bekannt
sein [5] – er weiss Besheid, er hat manch Jahr bei der Junge gearbeitet – "von einem, der Effahrung und
Kenntnisse / von etwas hat. - " [6] – Bescheid wissen – Hinsicht, Kunde [7] – Bescheid wissen – 1. von etwas
Kenntnis haben, unterrichtet sein, 2. sich auskennen, etw/ gut kenen [8].
В системі власне варіювання проявляється дія протилежних тенденцій до втрати фразеологічного
образу, повної демотивації ФО і до модифікації складу одиниці з метою посилення конототивного та
прагматичного ефекту.
Інтенсивність ознаки в більшості випадків залежить від лінгвістичних та екстралінгвістичних
факторів у процесі фразеологічної деривації. Проте в деяких випадках екстралінгвістична дійсність
виявляється ведучою та вирішальною при утворенні ФО-дериватів.
Найбільшу здатність до фразеологізації показують вільні словосполучення, які відображають
конкретні явища матеріальної дійсності, пов’язані з життям людини [9].
Значення, етимологічно пов’язане з різними сферами людської діяльності, з явищами природи,
тваринним і рослинними світом, як правило, відображені в ФО з інтенсивною ознакою.
© Денисенко С.Н., 2006
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Всі ФО, які виникли під впливом зовнішніх мовних явищ, діляться на дві групи. До першої групи
відносяться ФО, які виникли самостійно в різних мовах і відображають явища природи, тваринний і
рослинний світ, фізичний і психічний стан людини. До другої групи належать ті ФО, утворення яких
обумовлено специфікою національного розвитку і відображено фактами матеріальної і духовної
культури того чи іншого народу. Велику роль відіграють територіальне розміщення народу, образ
життя якого викликає утворення нових та зміну уже існуючих структур ФО та ступінь їхнього
поширення в німецьких діалектах мови. Інтенсивність прояву ознаки в даному випадку залежить і від
культурного рівня народу.
Як показує проведений аналіз ФО, чим вище рівень культури, тим менша кількість ФО з
найвищим екстраординарним рівнем прояву ознаки. Як мовний феномен – категорія інтенсивності
ознаки ФО виникає в цьому випадку в результаті відношення, яке склалось у суспільстві по
відношенню до того або іншого явища матеріальної дійсності, у наявності фонових знань, що є
частиною накопиченого суспільного досвіду, емоційного і оцінного вияву цього досвіду.
Інтенсивність ознаки знаходить відображення спочатку в усному виразі, забезпечуючи експресивність
висловлювання, тому що навіть саме найменше відхилення по шкалі інтенсивності призводить до
більш вибіркованого використання ФО у мовленні.
Такі типові фактори природного характеру, як порівняння з певним образом у дійсності,
впливають на ступінь прояву категорії інтенсивності у ФО на основі спільного відношення до тих чи
інших явищ, напр., "Kuh" – асоціюється з образом товстої, нерозумної, вічножующої корови. Цей
образ, сформований у свідомості людей, переноситься на людину та набуває негативного забарвлення
значення у ФО, напр. ФО, які означають інтелектуальні здібності людини: von etw. soviel vorstelen,
wie die Kuh vom Sonntag = (salopp) "нічого не розуміти у справі" [8]. Цей вираз має негативне
забарвлення, ступінь його вживаності у мовленні обмежена в результаті переносу образу корови на
людину, або ФО wie Hase sein – (фам.) "прикидатися дурачком" і в результаті пов’язування образних
відношень людині, тобто діяти необдумано, імпульсивно або ховати справжній смисл своїх вчинків за
зовнішньою простотою.
Емоціональна ознака, яка накладається на образ, володіє експресивом у мовленні в процесі впливу
на адресата, тим самим свідчить про високу інтенсивність ознаки. Образність ФО володіє силою
впливу на емоційну сферу носіїв мови.
Отже, варіювання та інтенсивність ознаки ФО – це семантичні ознаки фразеологічних дериватів,
об’єктивні процеси, за допомогою яких відбувається розвиток фразеології, а разом з тим і мови в
цілому, поява нових ФО-дериватів як наслідок фразеологічної деривації.
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derivatives in German.
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phraseological derivatives as a result of phraseological derivation.
28

УДК 81'373.43

Ю.А. Зацний,
доктор філологічних наук, професор
(Запорізький національний університет)
"VІР-НЕОЛОГІЗМИ" АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано інновації англійської мови останніх років, авторами яких вважаються
американські державні і політичні діячі. Результати вербокреативної діяльності "VIР- персон"
пов’язані з "антитерористичними" війнами ХХІ століття.
Трагічні події 11 вересня 2001 року та їх наслідки, особливо оголошена Америкою "війна з
тероризмом", знайшли глибокий відбиток у словниковому складі англійської мови. Крім того, ці події
і пов'язані з ними явища громадського життя Америки й інших країн перетворилися на один із тих
макросоціальних чинників, що справляють сьогодні значний вплив на процес поповнення
словникового складу англійської мови, особливо його американського варіанта.
Дуже помітною під час боротьби з тероризмом стає "вербокреативна", словотворча діяльність
державних і політичних діячів (або їх "спіч-райтерів"). Виділяються, насамперед, нові слова і фрази в
промовах і виступах президента США Джорджа Буша молодшого, які одержали назву "бушизмів" –
bushisms [1: 334]. Так, зворот axis of evil було введено Д. Бушем в одній із своїх промов ( так званої
axis of evil speech) на початку 2002 року для позначення певних країн, що, на думку американського
президента, є центрами міжнародного тероризму. Цей "бушизм" перетворився на один із
найпопулярніших виразів англійської мови і був калькований у багато інших мов.
Спочатку до країн "вісі зла" (axis of evil country) американці відносили Ірак, Іран і Північну
Корею, однак уже через тиждень після президентської промови офіційні особи Білого Дому
"приєднали" до них Лівію, Сирію і Кубу [2: 28 ]. Ці три країни були приєднані на "правах" членів вісі
зла більш низького розряду, і було створено фразу junior varsity axis of evil: But today an administration
official said that, along with Libya and Cuba, Syria was regarded as a member of the "junior varsity axis of
evil"(The New York Times, Apr.15, 2003). Зазначимо, що відомі державні і політичні діячі в самій
Америці виступили з різкою критикою терміна axis of evil. Д. Картер, екс-президент США,
наприклад, вважає його примітивним і "контрпродуктивным", відзначаючи, що цей термін включає,
до того ж, зовсім різні категорії країн [3: 232].
Розглядаючи зворот axis of evil, можна згадати і вираз evil empire, оскільки його часто асоціюють
із відзначеним "бушизмом": Before there was any "axis of evil", there was the "evil empire". (Time,
Sept.29, 2003). Словосполучення evil empire вживалося для характеристики Радянського Союзу у 80-і
роки ХХ сторіччя. Його автором вважають тодішнього президента США Р. Рейгана. Останнім часом
спостерігається своєрідне "відродження" цього історизму, його вживають деякі американські
політичні діячі стосовно мусульманських країн, воно може виступати і як синонім звороту axis of evil:
North Korea is a charter member of George W. Bush’s evil empire (Business Week, Dec. 1, 2003).
Словосполучення axis of evil послужило зразком для створення неологізмів (в основному
напівжартівливих або іронічно-саркастичних), що позначають об'єднання і союзи. Так, Франція й
інші "європейські зрадники" були об’єднані Америкою у "вісь ласок" (axis of Weasels): This week the
website, whose raison d’étre is to punish countries labeled part of the "Axis of Weasels", will launch a
campaign urging Americans to dump their French wines and champagnes (Time, March 10, 2003).
Відзначимо, що гнів Америки проти "головного зрадника" в особі Франції вилився не тільки у
вимогах консервативних сил розірвати певні "оборонні" контракти з Францією, але й повністю
замінити французькі вина американськими, перейменувати деякі речі, зокрема, назви страв, що
асоціювалися з цією країною та її кулінарією. Так, "картопля-фрі" (в англійській мові – french fries) у
меню деяких ресторанів, у тому числі і в кафетеріях будинку Конгресу, була перейменована у
"смажену картоплю свободи" (freedom fries), а "французький соус" для салату (french salad dressing)
також перетворився на "соус свободи" (liberty dressing). Були навіть пропозиції щодо надання нової
назви виразу french kiss.
Досить поширеним став вираз axis of absurdity: Two years after the Bush-Cheney-Ashcroft axis of
absurdity spent untold billions of our tax money to lock down America, do you feel safer? (The Austin
Chronicle, Sept.11, 2003). Тому лінгвісти вважають, що в англійській мові почала функціонувати
словотворча модель axis of у значенні "об'єднання, союз" [1: 333].
З "антитероризмом" пов'язані і такі "президентські" інновації, як вираз women of cover, який
Джордж Буш почав уживати стосовно жінок-мусульманок (в одязі, що покриває їх від голови до ніг),
стійке словосполучення terrorist underwold, що вводить поняття підпільного світу терористичних
організацій: A terrorist underwold…operates in remot jungles and deserts,and hides in the centers of large
cities... (Current History, June 2003).
© Зацний Ю.А., 2006
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Серед інших "бушизмів" відзначимо слово misunderestimate "недооцінювати (загрозу, ворога)".
Надалі дієслово misunderestimate розширило дещо своє значення: Mr Bush is still battling against what
he calls being "misunderestimated" (Financial Times, June 6, 2003). Воно служить також прикладом
"мовних неточностей", що нерідко допускаються президентом США: префікс mis- тут є елементом
тавтологічним, зайвим. Подібне явище можна спостерігати й у "бушизмі" embetterment (замість
betterment). Мовною інновацією американського президента вважається і слово friend-raiser, створене
ним для позначення особливого заходу, проведеного з метою збору коштів (порівн. fund-raiser): The
barbecue was what Mr.Bush calls "a friend-raiser", meaning no contribution was required for entry (The
Christian Science Monitor, Oct. 21, 2003).
Джордж Буш як техасець не міг не виступити популяризатором у літературній англійській мові
слів і словосполучень, що співвідносяться з "місцевим колоритом". Найбільш відомим із "техасизмів"
є вираз ride herd. Президент говорив, що вживає цей вираз у значенні "рухати процес, тримати його
під контролем". У британській газеті Financial Times пояснюється, що стале словосполучення ride
herd відбиває деякі ковбойські реалії рідного президенту Техаса. Воно базується на тому, що ковбої,
випасаючи або переганяючи череду, тримають її під контролем за допомогою гучного голосу, батога і
ласо, а такі дії саме і позначаються за допомогою вираження ride herd: "It’s to keep the things moving,
to keeр the process moving. I used the expression "ride herd". The reference was to Mr Bush native Texas,
where the cowboys who keep the cattle in line – cracking the whip, whistling, hollering and lassoing the odd
stray – are the ones who "ride herd" (Financial Times, June 5, 2003).
Природньо, що "президентські інновації" підхоплюються багатьма іншими людьми, причому
нерідко використовуються для створення іронічного і саркастичного ефекту і тим самим
поширюються в періодичній пресі: Bush said the Aqaba meeting had yielded the"first signs of peace and
he promised to ride herd on both parties (Austin American-Statesman, June 30, 2003). Особливо
популярним, за нашими спостереженнями, є дієслово misunderestimate разом із своїм похідним –
іменником misunderestimation: He has benefited greatly from not being taken seriously at first, from being
misunderestimated as it were. (Business Week, Oct. 27, 2003). Myths, motivations and
"misunderestimations": the Bush administration and Iraq (International Affairs, March 2003).
Роблять свій внесок в англійську мову й інші керівники Америки. Зокрема, міністр оборони США
Д. Рамсфельд вважається автором досить популярного виразу unknown unknowns "невідомі
невідомості", "можливі несподіванки" (у початковому контексті – "непередбачені атаки терористів"):
Presidential campaigns cannot prepare for what Donald Rumsfeld calls "unknown unknowns" – another
terrorist attack, a domestic event that becomes a mega-story. (Time, May5, 2003). Vague concerns about
jumping genes, unknown unknowns and the ethics of "playing God"- traditional arguments against genetic
meddling – won’t matter. (The Economist, June 7, 2003). Згодом Д. Рамсфельд на базі виразу unknown
unknowns створив ще один неологізм-словосполучення known unknowns "те, про що ми знаємо, що ми
цього не знаємо": And by its nature, intelligence is best on finding out what Donald Rumsfeld calls the
"known unknowns"- the things we know we do not know. (Financial Times, Jan. 10/Jan. 11, 2004). Як видно
з наведених прикладів, його неологізми також стають відомими за межами США.
Крім того, міністр оборони США Д. Рамсфельд виступив популяризатором у літературній мові
слова dead-ender, яке раніше вживалося лише в спортивному жаргоні із значенням "спортсмен або
команда, які програли". Вважається, що Д. Рамсфельд першим почав уживати це слово у своїх
промовах і виступах для позначення фанатика, що б’ється до кінця, не бажає визнати свою поразку.
Можна навести приклад такого вживання: "Where pockets of dead-enders are trying to reconstitute, the
army was rooting them out" (Houston Chronicle, Aug. 10, 2003). Згодом у мові військових слово deadender починає функціонувати як частковий синонім лексичної одиниці die-hard, однак, на відміну від
останньої, яка нерідко може мати позитивну оцінку в денотації, неологізм dead ender вносить
пейоративний відтінок "твердолобого небажання" визнати свою поразку. Цей неологізм особливо
часто вживається в контекстах "іракської війни" США та їх союзників у 2003 році: US intelligence
officials wondered if some of Saddam’s dead-enders had formed an an unholy alliance with Islamic
extremists. (Newsweek, Sept. 1, 2003). It has become increasingly clear that the resistance in Iraq is not the
work of a small band of dead-enders (Newsweek, Nov. 24, 2003).
Колишній Державний Секретар США Колін Пауелл "запустив" у мовний обіг фразу slide-rule
general, яка стала вводити поняття "військовий лідер із сучасним, інтелектуальним підходом до
проблеми війни; полководець, що використовує сучасні методи і засоби ведення війни": But it's not all
rosy between Franks and the Defense Secretary. Franks is said to view Rumsfeld as a "slide-rule general", a
phrase coined by US Secretary of State Colin Powell to describe Paul Wolfowitz, the Bush administration's
hawkish Deputy Secretary of Defense. (Sunday Business Post, March 23, 2003).
Можна згадати також офіційного представника Білого Дому Арі Флейшера, який запропонував
вживати терміни homicide bomber, homicide bombing (замість словосполучень suicide bomber, suicide
bombing), оскільки вони, на його думку, точніше передають поняття "терорист-камікадзе",
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"терористичний акт, здійснений терористом-камікадзе". Словосполучення homicide bomber, homicide
bombing підкреслюють намір убити інших людей, а не тільки себе: The president ... convened a meeting
of the National Security Council, at which point, in the middle of the meeting, the president was informed
about this morning's homicide bombing in Jerusalem... The Saudi telethon, as they have told it to us, is to
provide assistance to the Palestinian people, and that isn't — no money is going to go to provide the
homicide bombers with any assistance from the Saudi government (Federal News Service, Apr. 12, 2002).
Терміни homicide bomber, homicide bombing були особливо "прийняті на озброєння" ізраїльтянами
для характеристики "терористів" і "терористичної діяльності" палестинських й інших
мусульманських фундаменталістських організацій і угруповань, хоча подібні номінації досить часто
зустрічаються і в американських джерелах: We have all seen the pictures of babies draped in homicide
bomber gear. (The Daily Texan, May 5, 2003).
У даній статті розглянуті лише найбільш поширені в сучасній англійській мові інновації, авторами
яких вважаються американські державні і політичні діячі. Останніми роками кількість таких "VIPнеологізмів" постійно зростає і заслуговує на подальшу увагу дослідників.
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В статье анализируются новые слова и словосочетания последних лет, являющиеся результатом
словотворческой деятельности государственных и политических деятелей США в период
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Zatsnyi Yu.A. English XXI century "VIP-neologisms".
This article analyses new words and word combinations coined or used by the American statesmen and
political figures.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ У ФАХОВИХ МОВАХ
У статті розглянуто місце запозичень та інтернаціоналізмів у фахових мовах.
Нема таких мов, які б розвивалися в абсолютній ізоляції. Будь-яка мова обов’язково зазнає
іншомовного впливу або навіть впливає на інші мови. З іншого боку, термінологічне планування
може мати ознаки як інтернаціоналізації, так і "націоналізації". Термінотворці більшості країн світу
прагнуть у сучасних умовах обміну інформацією поєднати елементи як інтернаціональності
терміносистем (для полегшення міжнародного спілкування), так і національної самобутності. Процес
запозичення іншомовних елементів, коли будь-яка мова постійно збагачується, а іноді й засмічується
запозиченнями з інших мов, у переважній більшості мов світу значно активізувався. Це, у свою чергу,
ставить питання про інтернаціональне та національне в термінотворчому процесі. Тому цілком
природно постає інше питання: а чи будь-яке запозичення можна назвати інтернаціоналізмом? І чи
варто чинити опір засвоєнню іншомовних слів?
Інтернаціональне, на думку більшості галузевих фахівців, асоціюється із запозиченнями, в той час
як національне – з пуризмом. Проте така схема є досить примітивною. По-перше, тому, що
запозичуватися може не тільки зовнішня, але й внутрішня форма. По-друге, справжній пуризм
полягає не стільки в простому калькуванні іншомовних слів та словосполучень, скільки в повному
ігноруванні іншомовної мотивації.
З іншого боку, слова іншомовного походження ще не є інтернаціоналізмами. Так, не можна
називати інтернаціоналізмом українське слово ґазда, що є запозиченням з угорської, через те що в
інших мовах (які, до того ж, не належать до слов’янських чи фінно-угорських мов) таке запозичення
не спостерігається.
Як уже стверджувалося вище, інтернаціоналізм відрізняється від простого запозичення тим, що
будь-який елемент може називатися інтернаціональним тільки тоді, коли він існує принаймні у трьох
неспоріднених мовах. Якщо такої умови нема, тоді нема підстав називати таке запозичення
інтернаціоналізмом. У такому разі то є звичайне запозичення на національному рівні. З іншого боку,
інтернаціональною може бути не лише зовнішня, але й внутрішня форма. Звідси постає питання: чи
калькулювання може вважатися проявом інтернаціонального?
Необхідність засвоєння нових інтернаціональних елементів, за словами І.К. Білодіда, постає тоді,
коли міжмовні тенденції до їх прояву збігаються з власними внутрішніми потребами та
можливостями окремо взятої мови. Поповнення термінологічної лексики полегшує двомовне
спілкування та економить зусилля в процесі засвоєння будь-якої мови [1: 40–61].
На думку В.В. Акуленка, методами вивчення інтернаціоналізмів, що відображають істотні ознаки
цієї об’єктивної міжмовної катеґорії, є: а) ареальний, що дозволяє встановити ономасіологічні
ізоґлоси та райони розповсюдження інтернаціоналізмів на лінґвістичній мапі світу; б) синхроннозіставний, що відображає основну схожість та різницю в масі інтернаціоналізмів пар або ґруп
зіставлених мов; в) методи аналізу індивідуального мовлення в умовах двомовності та багатомовності
(зокрема перекладу), що дозволяє перевірити реальну здібність інтернаціоналізмів регулярно
ототожнюватися й полегшувати передання інформації від мови до мови [2: 254].
Питання про інтернаціональне та національне в термінологічному процесі пов’язане, насамперед,
з проблемою встановлення критеріїв, які визначають поняття інтернаціонального та відрізняють
інтернаціональні слова від звичайних національних запозичень. Бо часто виникає плутанина між
справжніми інтернаціоналізмами та простими запозиченнями з тієї причини, що будь-яке
запозичення, навіть якщо його було зроблено лише однією мовою, може бути прийнято за
інтернаціоналізм.
З іншого боку, в науковій термінології є терміни, утворені шляхом запозичення не самого слова, а
лише його змістової структури [1: 62]. Кажучи про схожість форм інтернаціональних знаків, слід
мати на увазі не тільки звучання чи написання, але й вмотивованість чи "внутрішню форму" знаків
(як їх синхронічну характеристику, "буквальне значення", що враховується носіями даної мови). При
цьому роль можуть відігравати всі три принципово можливі типи вмотивованості: 1 – фонетична,
тобто прямий зв’язок звучання зі значенням; 2 – морфологічна, тобто словотворча структура
складних і похідних слів; 3 – семантична, тобто синхронічно відчувана переносність значення в
межах семантичної структури багатозначного слова. По суті, з морфологічною вмотивованістю слів
можна також зіставити вмотивованість усталених (зокрема термінологічних) словосполучень, яка
визначається значеннями зіставлених слів, їх морфологічною формою та синтаксичними
© Кияк Т.Р., 2006
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відношеннями. В інтернаціоналізмів значення завжди схожі, тоді як схожість форм може спиратися
на певну низку ознак [2: 256].
Інтернаціоналізми, як правило, не вважаються елементами окремо взятої мови, бо таким чином
заперечуватиметься їх інтернаціональний характер. З іншого боку, для тієї чи іншої мови їх теж
назвати досить важко, бо це знову приведе до заперечення їх інтернаціонального характеру
(інтернаціональне не може бути для когось чужим, якщо воно дійсно інтернаціональне). Звідси можна
зробити висновок, що поняття "інтернаціональне" виходить за межі двох протилежних та
взаємовиключних понять "своє – чуже". Це, радше, своє та чуже одночасно. Якщо в будь-якій мові
будь-який іншомовний елемент вважається чужим, його інтернаціональність у такому разі ставиться
під сумнів. Будь-який іншомовний елемент вважається своїм, якщо він добре засвоєний, і, навпаки,
чужим він вважатиметься тоді, коли в його засвоєнні немає ніякої необхідності.
Виходячи з усього викладеного вище, можна дати остаточне визначення поняттю
"інтернаціоналізм". Отже, той чи інший елемент є інтернаціональним за умови, якщо він повністю чи
частково збігається у своїй зовнішній та внутрішній формах принаймні у трьох неспоріднених мовах.
Хоча не слід і тут абсолютизувати інтернаціональні знаки щодо присутності їх у неспоріднених
мовах, бо, на думку В.В. Акуленка, їх відносність проявляється в багатьох питаннях, у тому числі
таких, як генетичне відношення мов, що входять до ізоглос інтернаціоналізмів, а також
співвідношення їх форм та значень. Що стосується присутності інтернаціоналізмів у неспоріднених
мовах, то тут існують думки про неспоріднені мовні сім’ї. Іноді як критерій висувається вимога, аби
не менш ніж дві з таких мов були "світовими". Проте такий критерій, на думку В.В. Акуленка, є лише
умовним робочим припущенням [2: 255].
Інтернаціоналізми слід відрізняти від екзотизмів, які означають явища, що не мають місця в житті
носіїв мови-реципієнта. Такі терміни входять до мови-реципієнта у своєму оригінальному вигляді
(фонетичне запозичення), рідше – у вигляді кальки [3: 87].
Відсоткове співвідношення інтернаціонального та національного не є однаковим у різних мовах.
Усе залежить від преференційних тенденцій у кожній конкретній мові. Проте присутність
інтернаціонального елемента в будь-якому відношенні значно полегшує спілкування між носіями
різних мов.
Особливої уваги заслуговують випадки співіснування свого елемента та запозичення з іншої мови,
коли вони означають одне й те саме поняття. При цьому інтернаціональним може виявитися саме свій
елемент, якщо він має інтернаціональну внутрішню форму, в той час як запозичення може мати суто
національний характер, якщо його не засвоєно іншими мовами.
У такому випадку може відбутися заміна слова рідної мови іншомовним чи навпаки або обидва
елементи існують як синоніми. Часто запозичення можуть проявлятися навіть у тих випадках, коли
рідна мова має власні засоби висловлення того чи іншого поняття.
З іншого боку, будь-яке досягнення у науково-технічному проґресі в одній країні в умовах
сучасних взаємовідносин між народами та між різними культурно-історичними ареалами
автоматично стає досягненням всієї людської цивілізації. До того ж це вимагає неминучого
запровадження нових термінів у відповідній мові, носії якої зробили це наукове відкриття. А перед
носіями інших мов, відповідно, постає інше завдання – як саме передати ці терміни засобами рідної
мови.
Як свідчить проведення нами дослідження [4: 15–19], іншомовні терміни повинні включати
терміноелементи, які сприяють вмотивованості всього утворення, при їх відборі слід ураховувати
також фактор поширеності у сфері професійного спілкування як усередині однієї країни, так і в
міжнаціональному масштабі; цікаво відзначити, що в більш "старих" науках кількість іншомовних
термінів суттєво обмежена, що свідчить про прагнення мови до саморегуляції, побудови більш
"прозорих" внутрішніх форм.
Якщо синонім, утворений на матеріалі ресурсів рідної мови, збігається за оцінками
вмотивованості та кількістю лексичних складників з інтернаціоналізмом, то вживання першого є
більш доцільним, оскільки внутрішня форма рідного слова зрозуміліша й легше засвоюється. З
іншого боку, термінологічні прогалини бажано заповнювати наявними інтернаціоналізмами.
У випадку неоднакових параметрів умотивованості термінів-синонімів перевагу слід надавати
більш умотивованим термінам (у т.ч. інтернаціоналізмам), що робить мову науки гнучкішою й
ефективнішою, віддзеркалюючи в ній позитивний досвід своєї та інших мов.
Важливим етапом нормалізації термінології є також гармонізація внутрішніх форм термінів у
міжмовному масштабі. Результати такої праці полегшують і вдосконалюють процес науковотехнічного перекладу, сприяють більш ефективному професійному взаєморозумінню, збагачують
конструкції рідної мови тощо. Зрозуміло, що в цьому процесі нормалізації лінгвіст може тільки
рекомендувати виділені ним норми, а не вимагати, ігноруючи реальне вживання, їх безумовної
реалізації.
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УКРАЇНСЬКА ЗІСТАВНА ЛЕКСИКОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПЕРСПЕКТИВНІ
НАПРЯМИ
Стаття присвячена окресленню сучасного стану та перспективних напрямів дослідження мовних і
мовленнєвих даних у зіставному аспекті у працях українських лінгвістів початку ХХІ століття.
Починаючи з 60-х років минулого століття, в мовознавстві спостерігається бурхливий розвиток
зіставних досліджень на матеріалі різних мов світу [1: 3]. Уже в 50-х роках ХХ століття з’явилася
низка наукових праць, присвячених розробці питань теорії мовних контактів, ареальної лінгвістики,
тісно пов’язаних з питаннями лінгвістичної типології [2]. Загальнотеоретичні питання порівняльноісторичного та типологічного мовознавства потребували плідного продовження у конкретних
зіставних студіях 70 – 80 років. Саме в цей період активно формувалася лінгвістична концепція
доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича. Творчі контакти з Ю.О. Жлуктенком,
Л.О. Пономаренко, С.О. Швачко, І.В. Корунцем; знайомство з дослідженнями у галузі зіставного
мовознавства та популяризація їхніх робіт [напр., 3; 4; 5] сприяли зростанню його зацікавленості у
висвітленні ізоморфних та аломорфних явищ у різних мовах.
Зараз, на початку ХХІ століття, ми маємо можливість осягнути наукові інтереси Д.І. Квеселевича
та по-новому зрозуміти велич цієї постаті в українській лінгвістиці. Уже неодноразово
підкреслювалася роль професора Д. І. Квеселевича як видатного лексикографа та англіста [див., напр.,
6]. Так, зокрема, зазначалося, що низка праць у галузі зіставної лінгвістики були важливою віхою для
осмислення матеріалу його майбутніх словників. З таким твердженням не можна не погодитися, якщо
враховувати практичні цілі зіставних студій, а саме – для укладання словників, для практики
викладання іноземних мов і, нарешті, для теорії та практики перекладу [7: 9]. Усі зазначені прикладні
завдання використання результатів зіставних досліджень були вкрай важливими для Дмитра
Івановича як Мовознавця і як Педагога (так, він був педагогом за освітою та за покликанням, хоча
завжди скромно визнавав, що не є фахівцем у галузі методики викладання іноземних мов).
Незважаючи на те, що він не глибоко занурювався у розв’язання завдань методики викладання
іноземних мов, проте його небайдужість до питань організації роботи вищої школи та підготовки
якісного учителя англійської мови є загальновідомою. Інакше - для кого укладалися численні
словники, проводилися лекційні та семінарські заняття? Саме як видатний педагог Д.І. Квеселевич
проявив себе, викладаючи курс "Порівняльна типологія англійської та російської мов", спецкурс з
проблем контрастивної лінгвістики, використовуючи результати зіставних досліджень під час
викладання практичного курсу англійської мови, теорії та практики перекладу.
Талант Д.І. Квеселевича по підготовці майбутніх фахівців-мовників, основні результати та
висновки його теоретичних робіт у галузі зіставного мовознавства [див., напр., 8; 9; 10 та ін.] не
могли не вплинути на розвиток нового напряму житомирської лінгвістичної школи на початку ХХІ
століття [див., напр., 11; 12; 13]. Ось чому цілком обґрунтованим є включення питань із зіставного та
порівняльного вивчення мовних одиниць як одного з ключових на чинних наукових читаннях,
присвячених пам’яті професора Д.І. Квеселевича. Якби він був з нами зараз, то не залишався б
осторонь сучасних наукових розробок у цій галузі мовознавства. Саме тому метою запропонованої
статті є виявлення основних напрямів і перспектив розвитку сучасного українського зіставного
мовознавства.
Зіставне мовознавство початку ХХІ століття відзначається врахуванням основних
загальнолінгвістичних тенденцій. Сучасний же стан загального мовознавства характеризується
поліпарадигмальністю [14], а саме використанням надбань різних наукових течій у проведенні
лінгвістичних досліджень. Так, останнім часом науковці продовжують працювати на основі добре
налагоджених, традиційних підходів до зіставлення мовних даних з метою виявлення ізоморфних та
аломорфних рис. Серед таких напрямів відзначаються дослідження у галузі зіставної лексикології.
Найбільш плідно працюють фахівці у галузі лексичної семантики [див., напр., 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25]. Цьому активно сприяє проведення наукових конференцій у Київському
національному лінгвістичному університеті "Проблеми зіставної семантики" під керівництвом
професора М. П. Кочергана у 1995 – 2005 роках.
Перспективністю відзначаються зіставні дослідження фразеологічних одиниць на матеріалі різних
мов. Нагадаємо, що спроби порівняння таких мовних одиниць у другій половині ХХ століття були
лише поодинокими [див., напр., 8; 26]. Наразі же спостерігається зростання кількості досліджень
структури і семантики фразеологічних одиниць у зіставному аспекті [див., напр., 27; 28; 29; 30; 31;
32].
© Левицький А.Е., 2006
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Ще одним напрямом проведення студій у галузі порівняльної лексикології є зіставне
термінознавство [33; 34; 35]. Слід також назвати плідність пошуків щодо зіставлення особливостей
словотвору лексичних одиниць різних мов [див., напр., 36; 37; 38; 39; 40; 41].
Надзвичайно перспективними є зіставні студії, що ґрунтуються на основах теорії номінації. Так,
ця теорія, започаткована у 70-х роках минулого століття [42], на початку ХХІ століття виходить на
передній план серед досліджень у галузі лексикології. Особливості зіставлення іменування різних
об’єктів, явищ, феноменів оточуючого людину світу становлять мету низки наукових пошуків [див.,
напр., 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49].
Саме питання вербалізації світу стали передвісниками когнітивної лінгвістики, тобто виявлення
шляхів "ословлення" позамовної дійсності. Виявлення особливостей відображення сприйняття
оточуючого світу у мовних одиницях є актуальним у зіставних студіях. Такий підхід дозволяє
віднайти етнокультурні та індивідуально-психологічні риси номінації одних і тих самих явищ та
предметів оточуючого нас світу. Спроби реконструкції концептуальної та мовної картин світу на
матеріалі різного мовного матеріалу, зіставлення їхніх окремих фрагментів наразі є чисельними та
надзвичайно перспективними [див., напр., 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57]. Отже, не дивно, що й
зіставлення окремих концептів також відзначається продуктивністю [58; 59; 60; 61; 62; 63; 64].
Дозволю висловити сподівання, що такі дослідження будуть активно проводитися у близькому
майбутньому, оскільки саме вони становлять підґрунтя до виявлення лінгвокультурних властивостей
тих, чи інших мов. Лінгвокультурний напрям дослідження наразі є надзвичайно популярним, тому що
дозволяє пояснити особливості семантики мовних одиниць і вербалізації позамовних сутностей,
конфігурацій концептуальної та мовної картин світу [див., напр., 28; 46; 65; 66; 67; 68; 69]. Саме це й
відкриває значні перспективи у проведенні зіставних досліджень на матеріалі різних мов світу. Таким
чином зіставна лінгвістика дає конкретні дані (ілюстративний матеріал) для досягнення вагомих
висновків у межах лінгвокультурології. Цей напрям у зіставних студіях дає змогу мовознавцям
отримати інформацію про "дух мови" у розумінні В. фон Гумбольдта; віднайти шляхи взаємодії мови
та мислення у розумінні О. О. Потебні. Проте на сьогодні ще не проведено вагомих зіставних
досліджень у галузі психолінгвістики й етнопсихолінгвістики. Це ж стосується використання теорії
мовної особистості у зіставних студіях. Актуальним є також відтворення особливостей національних,
вікових, гендерних, статусних і психологічних рис мовної особистості. Її потенціал чекає на
дослідницьке вирішення.
Особливості співвідношення мови та мислення, мови та культури, мови та мовлення на даних, які
надають різні етнічні групи, є вельми корисними для розвитку теорії міжкультурної комунікації,
оскільки дозволяють передбачити можливі проблеми у спілкуванні людей, що є носіями різних мов і
запобігти непорозумінням у процесі спілкування. Цікавими у такому ракурсі є міжмовні [70] та
міжкультурні [71] паралелі; аспекти взаємодії елементів різних мов [72; 73; 74; 75]. Окреслений підхід
дозволяє також підвищити ефективність викладання іноземних мов шляхом залучення результатів
зіставних досліджень [7; 12; 76; 77; 78]. Причому це стосується не тільки зіставлення мовних, але й
мовленнєвих даних, враховуючи й етнокультурні та лінгвокультурні покажчики.
Приємно відзначити, що на початку ХХІ століття дані зіставних досліджень широко
використовуються також у перекладознавчих студіях [див., напр., 79] та під час укладання двомовних
словників, як це й робив професор Д.І. Квеселевич до останніх днів свого короткого, але напрочуд
яскравого життя.
Отже, сучасна українська зіставна лінгвістика, що ґрунтується на роботах видатних мовознавців
Ю.О. Жлуктенка, С.В. Семчинського, Д.І. Квеселевича, Л.О. Пономаренко, М.П. Кочергана,
В.Д. Каліущенка, В.М. Манакіна, Ф.С. Бацевича, Р.П. Зорівчак, А.П. Загнітка, Є.С. Отіна,
С.О. Швачко, І.В. Корунця та багатьох інших, доводить перспективність досліджень, які ставлять за
мету порівняння певних аспектів структури і функціонування різних мов.
Перед українською зіставною лексикологією на сучасному етапі розвитку стоїть низка завдань, які
потребують нагального вирішення, а саме продовження традиційних порівняльних студій з
урахуванням новітніх досягнень мовознавства, а також розбудова нового напряму в межах
когнітивно-дискурсивної парадигми. Йдеться і про встановлення особливостей конвенціоналізації
нової лексики в умовах сьогодення; розширення різноаспектних досліджень на новітньому мовному
та мовленнєвому матеріалі; проблему переключення мовних кодів.
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Левицкий А. Э. Украинская сопоставительная лексикология начала ХХI века:
перспективные направления.
Статья посвящена определению современного состояния и перспективных направлений исследования
языковых и речевых данных в сопоставительном аспекте в работах украинских лингвистов ХХI века.
Levitsky A. E. Comparative lexicology in Ukraine: challenges of the XXIst century.
The article focuses upon the basic topics in Ukrainian comparative linguistics at the beginning of the XXIst
century and perspectives for further research in this sphere.
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ІНДУКТИВНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИКМЕТНИКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ
МОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю присвячено проблемам індуктивного класифікування прикметників за таксономіями
Шрамма, Гундснуршера/ Сплетта, Огуя/ Брідкової, Кеттела та ін. Ці класифікації було зіставлено
за допомогою логічного експерименту та формули Сігал з метою визначення основних проблем для
побудови оптимальної класифікації.
Якщо раніше в лексикографії використовувалися інтуїтивні дедуктивні синоптичні схеми, що
виражали наївну картину світу (П. Роже; Р. Галліг та В. Вартбург; Ф. Дорнзайф), чи спроби її повної
наукової репрезентації (Ю.М. Караулов, В.В. Морковкін), то останнім часом усе актуальнішими
стають роботи, присвячені окремим частиномовним семантичним класифікаціям, заснованим на
індуктивному підході (від мовного матеріалу до його узагальнення). Об’єднання різночастиномовних
класифікацій допомагає оптимально виразити номінативний простір, який позначають як "мовну
картину світу" (МКС), що відповідає певній "концептуальній картині світу" (ККС). МКС - це
організована сукупність понять, "які в мовній системі виражають за допомогою лексем наявні всюди
взаємозв’язки та відносини між елементами дійсності і на цій основі взаємозв’язки між мовними
поняттями" [1: 17]. Мовні картини світу, їх певні фрагменти виявляються значною мірою похідними
національних менталітетів, що простежуються на специфічних абстрактних та етнонаціональних
концептах як "багатомірних етнопсихічних утвореннях, згустках культури" [2: 63], об’єкті
інтуїтивної когнітології.
Актуальним завданням сьогодення постає, з одного боку, створення об’єктивних основ для
когнітології, а з іншого – встановлення і в лексикографічних цілях оптимальної класифікації (у т.ч. і
прикметників). Тому проаналізуємо наявні індуктивні класифікації прикметників, що завдяки своїй
сигнифікативній структурі оптимально виражають характер мовної системи, встановимо недоліки
цих класифікацій та перспективні напрямки їх удосконалення.
За напрямом логічних операцій мовну систему, як відомо, можна класифікувати: a) логікодедуктивно - від абстрактного до конкретного (системи Касареса, Дорнзайфа, Галліга / Вартбурга);
б) мовно-індуктивно - від конкретного до вищого рівня абстрагування (системи Ф. Гундснуршера/
Й. Шплетта; А.Н. Шрамма, О.Д. Огуй/ Т. Брідкова); в) психолого-індуктивно – від сукупності мовнопсихологічних характеристик до їх узагальнення в 16 особистісних факторах (R.B. Cattel, Eber,
Tatsuoka).
Зразком втілення логіко-дедуктивних класифікацій є ідеографічний словник (типу Роже,
Дорнзайфа, Галіга/ Вартбурга), що служить засобом опису парадигматичної структури плану змісту,
оскільки в ньому експліцитно виражається факт наявності парадигматичних семантичних зв’язків між
лексичними одиницями шляхом об’єднання пов’язаних одиниць у поля за певним змістовою ознакою,
чим визначається певне місце кожної лексеми всередині системно організованого континууму.
Класифікаційна ознака, що виражається в назві класу, семантично протиставляє належні до класу
слова всім іншим словам, тобто виступає диференційною ознакою. Основним недоліком аналізованих
дедуктивних класифікацій є їх суб’єктивність, викликана авторським (часто донауково-логічним)
апріорним характером класифікації. Для мовних же засобів класифікація має відбуватися на основі
мовних характеристик. Крім суб’єктивності, подібним класифікаціям властивий ще один недолік, що
зменшує можливість їхнього використання для створення навчальних словників - орієнтованість на
носія мови, а отже, опора на його мовні знання, здебільшого відсутні у словниковому викладі. Тому
значення індуктивних класифікацій суттєво зростає.
Індуктивна система Ф. Гундснуршера / Й. Шплетта [3] захоплює обсягом проробленої роботи –
цілий дослідницький інститут протягом 4 років скрупульозно класифікував 24 тис. прикметників
німецької мови в 79 класів. Проте оскільки прикметники не утворюють закритого класу лексем, а
полісемія приводить до перехрещення груп, то їх чітке розмежування у виконанні дослідників
виявилося не завжди оптимальним. Це істотно ускладнило класифікування і привнесло авторську
суб’єктивність у поділ на групи та їх найменування. За нашим психолого-логічним експериментом
(1995: м. Бонн, ФРН), 19 студентів-германістів мали певні проблеми з позначеннями груп, які вони не
могли співвіднести з домінантами, наведеними дослідниками. Це стосувалося, в першу чергу, груп
Reiz-Adj (куди 17 студентів віднесли cholerisch замість angenehm); Zucht-Adj (лише 2 студентів
виявили її справжню домінанту drastisch); Trieb-Adj (17 студентів вважало її домінантою geil замість
hungrig); Geschlechts-Adj (де männlich, weiblich, за студентським розумінням, мало замінити geil,
© Огуй О.Д., 2006
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lüstern). Певні проблеми виявилися в студентів і при найменуванні визначених дослідниками груп та
просіюванні їх складу.
Систематизатора не може не захопити логічна стрункість пропонованої системи прикметників
російської мови А.Н. Шрамма [4: 23-37], яка, однак, за своєю природою є логічною, а не
лінгвістичною. Якщо розряду, за автором, відповідає парадигма декількох ЛСВ, то співвіднесеність
інших категорій з лінгвістичними (ЛСГ, ТГ, СП тощо) залишається невизначеною. Викликає певні
сумніви доцільність розмежування ряду ознак, а деякі розряди об’єднують ЛСВ, що означають
окремі, психологічно відмінні риси людини життєрадісний, правдивий..., хоробрий тощо [4: 36]. Як
бачимо, схема, з одного боку, дещо ускладнена для лексикографічного користування, а з іншого потребує диференціювання на рівні ЛСГ та парадигм (на основі експертної оцінки).
Дуже близькою до мовної класифікації є фахова спроба психологів, практично невідома
лексикографам, як видно зі списків використаних ними джерел. Ще в 1970 р. співробітники
Іллінойського університету (США) під керівництвом професора Р.Б. Кеттела (R.B. Cattel), отримавши
шляхом реєстрації реальної поведінки людини в повсякденному житті так звані "L-дані" (від "life
record data"), провели на їх основі відповідну психологічну класифікацію прикметників [5], що
характеризують людину. За виробленим алгоритмом дослідники (Г.В. Олпорт та Х.С. Одберт)
спочатку склали термінологічний лексикон, необхідний для опису характеристик осіб, що налічував
понад 18 тис. лем. На основі психологічного аналізу повсякденної поведінки людини в житті вони
вибрали 4 500 головних її характеристик. Координатор (R.B. Cattel) поділив ці 4 500 характеристик за
змістом у 171 синонімічні групи. Для кожної групи він виявив домінанту, представника групи, зміст
якої найкращим чином виражав смисл досліджуваної групи. Група експертів-психологів оцінила
близькість цих головних характеристик людини та визначила 18 профілів (тобто характерних
пересічень типових проявів людського характеру), які складалися з 36 корелюючих опозицій з
полярними значеннями: балакучий - мовчазний; довірливий- підозріливий тощо. Ці біполярні опозиції
(з сукупністю прикметникових характеристик) використали для характеристики особистості. На
основі використання спеціальних термінів ці біполярні профілі мають фахові найменування – фактор
A: AFFEKTOMIА; F: SURGENCIA; H: PARMIA/ TRACTIA; L: PROTENCION/ ALAXIA; N:
SHREWDNESS/ FORTHREDNESS etc.
Як засвідчили наступні зіставлення з факторами "Q-даних" (від "Questionnaire data"), які
встановлювалися за допомогою анкет та інших методів самооцінки, простір "L-даних" можна
розширити до 20 факторів, які повною мірою описують характерні риси особистості. Мінімальна
кількість факторів, якими людина описує свою поведінку та поведінку інших, зводиться до п’яти. У
результаті цього з’явилася 5-факторна модель особистості, пристосована професором Г. Шулером з
метою відбору працівників для певної діяльності. Цими факторами є, наприклад, I: Екстраверсія (з
характерними ознаками: gesellig; gesprächig; großzügig; bestimmt: dominant, aktiv; impulsiv); II:
Емоційна стабільність (яку звично визначають через її антонім "Невротизм": ängstlich; deprimiert;
verlegen; emotional; besorgt; leicht verärgert; unsicher); III: Сумісність (freundlich; höflich; flexibel;
vertrauensvoll; kooperativ; tolerant; versöhnlich; weichherzig); IV: Совісність (verläßlich; planvoll;
organisiert; sorgfältig; verantwortungsbewußt; leistungsorientiert; ausdauernd); V: Відкритість для
досвіду чи інтелекту (einfallsreich; kultiviert; originell; vielseitig; aufgeschlossen; ästhetikbetont usw.) [6:
24-25].
Недоліком цієї 5-факторної моделі для лексикографічної практики є (порівняно з 18-факторною)
надзвичайно високий рівень узагальнення самих факторів, хоча саме цим запропонований конструкт
наближається до глобальних понять ЛЮДИНА, ОСОБИСТІСТЬ. Однак і 18-профільна модель,
повніша за своїм обсягом, непридатна для лексикографічного класифікування внаслідок
багатоаспектності кожного профілю, який може включати поряд із рисами характеру й особливості
мовлення, поведінки тощо. Незаперечною перевагою останньої класифікації стосовно лінгвістичних є
те, що її підготували фахівці-психологи, які зуміли об’єктивно визначити полярність
характерологічних протиставлень.
Ще одну індуктивну класифікацію прикметників, проте на меншому обсязі досліджуваного
матеріалу, запропонував автор цього дослідження. Свою першу індуктивну класифікацію він здійснив
на основі об’ємного тексту ("Beowulf") як дипломну роботу з англістики (Чернівці 1991). Друга
класифікація стосувалася прикметників із середньоверхньонімецького тексту ("Nibelungenlied") [7].
Оскільки отримані результати виявилися подібними, в дипломній роботі Т. Брідкової (Чернівці 1992;
керівник О.Д. Огуй) [8] було проведено індуктивну за своєю суттю систематизацію всього
прикметникового складу на основі "Deutsch-Russisches Wörterbuch" А.А. Лепінга та Н.П. Страхової
(80 тис. лем), доповнену та уточнену за допомогою словника О.І. Москальської (150 000 лем). Її
результати були дедуктивно опрацьовані.
Алгоритм проведеної класифікації можна схарактеризувати через наступні етапи: а) спочатку із
словника виписувалися всі (близько 8 000) прикметники (в усіх їх значеннях); б) потім значення
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прикметників групувалися мовно-індуктивно (тобто з використанням синонімічних словників) за
парадигмами, групами та полями; в) ці групи на основі дедуктивних концепцій Касареса, Дорнзайфа
та ін. (з урахуванням власного лінгвістичного досвіду та при залученні експертів) стягувалися в поля
доти, поки не була отримана завершальна дедуктивна схема УНІВЕРСУМу, за якою полісемічні
лексеми можуть належати до декількох груп (та різних полів) водночас. При групуванні
прикметників, що характеризують людину, використовувалася концепція Л.А. Пашко [9: 17] про
людину як центр мовної діяльності та психолого-логічні знання. Детальніший аналіз наявних мовних
класифікацій та психолого-теоретичних концепцій засвідчив їх певний збіг у мовному матеріалі.
За результатами дослідження, прикметники, що передають важливу для людського буття та
пізнання категорію якості, характеризуючи та оцінюючи оточуючий світ у всіх його взаємозв’язках,
поділяються завдяки дедуктивно-індуктивним мовно-логічним операціям на певні підсистеми. Це:
menschenbezogene Adjektive – wirklichkeitsbezogene A. – detеrminante A., тобто антропонімічні,
об’єктивні та детермінантні підсистеми, які мають у своїй основі тріаду ЛЮДИНА – СВІТ –
ВІДНОСИНИ (між ними), що ґрунтується на аналітичному розумінні голістичного поняття
УНІВЕРСУМ.
Антропонімічна підсистема, найбільш досліджена автором у 1991-1995 та (в дипломних роботах
за окремими групами) у 2000-2004 рр., у свою чергу поділяється на: І. Біологічні; ІІ. Соціальні; ІІІ.
Характерологічні класи прикметників (як об’єднання їх декількох полів). Якщо до біологічних
належать поля вікових і фізичних властивостей та біологічних функцій, а до соціальних прикметники соціального стану, національності та релігії, то характерологічні прикметники
поділяються на 6 великих полів: 1) емоції та темперамент; 2) інтелект; 3) воля; 4) фіксовані установки
(ФУ) до себе; 5) ФУ до інших; 6) ФУ інших до тебе.
Зразком подальшого психолого-логічного поділу може послужити визначення психологічної
категорії "воля", якій в авторській інтерпретації відповідає семантичне поле. На основі вивчення
психологічних дефініцій та лінгвістичного матеріалу можна зрозуміти, що вольовий акт проявляється
в усвідомленні мети (zielbewußt), у свідомому прагненні її досягти (beharrlich), у розумінні пов’язаних
з цим труднощів та небезпек (furchtlos; mutig), у пошуках засобів до їх подолання та в прийнятті
відповідного рішення (entschlossen) тощо. Встановлені характеристики виступають домінантами
окремих лексико-семантичних груп, що поділяються за лінгвістичними (парадигматичними та
синтагматичними) критеріями на певні парадигми. Таким чином групується увесь корпус
прикметників, пов’язаних з діяльністю людини, причому результати макрокласифікації О.Д. Огуя
1995/ 2004 рр. відповідали результатам дослідження німецьких та американських авторів [3; 5; 6].
Результати мікрокласифікування (поділ на парадигми) останнім часом вивчаються за допомогою
психолого-логічного аналізу на матеріалі досліджених ЛСГ.
Вихідна класифікація (зразка 1995 р.) на різних стадіях свого становлення перевірялася за
допомогою психолого-логічного експериментів у Чернівцях (1992-93) та в Бонні (ФРН: 1995-97).
Результати цих перевірок опрацьовано в дипломному дослідженні С.М. Бобруна, виконаному під
керівництвом О.Д. Огуя (Чернівці 1998), та опубліковано в статті [10]. Чернівецькі експерименти
1992-93 рр., у яких брали участь 68 студентів ЧДУ, хоча й підтвердили поділ антропонімічних
прикметників на біологічні, соціальні та характерологічні, проте виявили певні неузгодження в
розумінні класифікації. Останні визначалися за допомогою статистичної формули Сігал, в основі якої
лежить критерій хі-квадрат (c2):
c2= К (N-1) W (df=N-1),
(1)
де c2 – критерій згоди між розподілом величин, K – кількість студентів, N – кількість
прикметників, W – проміжний коефіцієнт, df – кількість степенів свободи. Проміжний коефіцієнт
визначався за іншою формулою:
W= S: 1/12K2 (N3-N),
(2)
де К та N відповідають попереднім позначенням, а S – сума квадратів різниць Rj (сума оцінок для
одного прикметника) і Rj середнього.
Оскільки в кінцевому результаті були отримані величини (SRj=16235; Rj=225,5; S=394352;
W=0,003; c2=14,5 при df=71), які засвідчили, що згоди між студентами в оцінюванні класифікації
немає, то для подальшого аналізу був застосований критерій знаків. Для кожного прикметника була
підрахована кількість знаків "+" та "-", за якими можна було встановити, що лише для 43-х із 72
прикметників між 78 студентами існує згода. Як засвідчив експеримент, найбільшу незгоду
викликала група 5 "фіксовані установки", назву яких слід, очевидно, уточнити, а групи 4 та 6
об’єднати. Тому отримана класифікація апробовувалася в 24 дипломних дослідженнях, присвячених
лексикографічному опису певних полів з використанням словників DUDEN та WAHRIG (керівник
О.Д. Огуй). Для поділу полів на парадигми використовувався синонімічний словник GÖRNER/
KEMPCKE [11; 12; 13].
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Проведені дослідження допомогли точніше диференціювати категорії, встановлені автором цієї
статті, з’ясувати їх внутрішній поділ, завдяки чому нова класифікація (зразка 2004 р.) повністю
ґрунтується на мовному матеріалі та психолого-лінгвістичних категоріях. Використання
психологічно-фахових та формально-логічних дедуктивних принципів відкриває нові перспективи
дедуктивно-індуктивного мовно-логічного класифікування мовної картини світу, що є її основою для
створення концептуальної.
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Матеріал надійшов до редакції 21.04.2006 р.
Огуй А.Д. Индуктивные лексикографические классификации прилагательных для построения
языково-концептуальной картины мира: проблемы и перспективы.
Статью посвящено проблемам индуктивного классифицирования прилагательных за таксономиями
Шрамма, Гундснуршера/ Сплетта, Кеттела и др., Огуя/ Бридковой и др. Эти классификации было
сопоставлено с помощью логического эксперимента и статистической формулы Сигал для
определения основных проблем для построения оптимальной классификации.
Oguy О.D. Inductive lexicographic classifications of adjectives for construction of language-conceptual
picture of the world: problems & perspectives.
This article deals with inductive classifications of adjectives by A. Shramm, Cattel et al., F. Hundsnurscher/
J. Splett, A. Oguy etc. Their drawbacks have been found on the basis of some logical experiments carried out
by author in Bonn (1995) and with help of statistical formula by Sigal. New perspective directions for
investigation have been offered.
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ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА І СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ СКЛАДНИХ І
СКЛАДНОПОХІДНИХ ЛЕКСЕМ ІЗ СУФІКСОМ -ER
Стаття присвячена лексичній семантиці та аналізу структури англійських складних і
складнопохідних лексем із суфіксом -er. У статті розглянуто моделі утворення похідних іменників,
де зазначений суфікс вважається одним із найпродуктивніших для позначення особи.
Актуальність звертання до проблем словоскладання (у першу чергу до його семантичних аспектів)
обумовлена необхідністю розширити і укріпити теоретичну базу для подальшого дослідження
семантики складного і складно похідного слова, що найбільш плідно може проводитися в рамках
такого напряму, який можна назвати семантико-орієнтовна композитологія [1: 7].
Дослідження вказаних найменш вивчених синхронно-релевантних лексем заповнює існуючі
проблеми системного опису номінативних, експресивних і комунікативних функцій класичних та
неправильних композитів у структурно-семантичній системі словоскладення і парасинтезу.
Незважаючи на величезну кількість робіт із найрізноманітніших аспектів складного слова
спостерігається деяке відставання в постановці і дослідженні власне семантичних проблем складних і
складнопохідних лексем із суфіксом -er [2: 54-67; 3; 4; 5].
Слід відзначити, що у дисертаційній праці Т.В. Гончарової розширюються теоретичні здобутки
когнітивної ономасіології та функціональної композитології у напрямі осмислення ціннісних
імперативів культури в теорії словотвірної номінації [5: 3].
Актуальність дисертаційного дослідження Т.В. Гончарової зумовлена його спрямованістю на
інтеграцію структурно-семантичного, аксіологічного й ономасіологічного підходів до аналізу
агентивних номінативних одиниць із формантом -er, що дозволить визначити основу вторинної
номінації як процесу, виявити напрямки аксіологічних переосмислень семантики цих одиниць та
джерела утворення нових номінацій на позначення людини як діяча [5: 1].
Проведений Т.В. Гончаровою контент-аналіз оцінної семантики агентивних номінації за
протиставленням позитивне/негативне дав змогу виділити одиниці з нейтральною, меліоративною та
пейоративною оцінкою. Меліоративні одиниці в кількісному відношенні становлять 14% від
загального корпусу з 950 агентивних номінативних одиниць із формантом -er та 30% – від
аксіологічно маркованих. Пейоративні одиниці в кількісному відношенні – 32,2% від загального
корпусу агентивних номінативних одиниць з формантом -er та 70% – від аксіологічно маркованих [5:
13].
О.І. Смирницький пише: "Суттєва особливість продуктивних афіксів – не їх вживання, а здатність
до створення необмеженого числа нових слів, зрозумілих для всіх, хто говорить даною мовою і,
зокрема, здатність до утворення "потенційних" слів" [6: 106].
Особа може бути названа за дією, здійснення якої не є для неї постійною ознакою. Особу можна
буде назвати за цією дією тільки в момент її здійснення.
Таким чином, стадія максимальної продуктивності суфікса із значенням діяча характеризується
також специфічною ознакою похідних імен – здатністю позначати діяча в момент здійснення ним дії.
Усе вище сказане свідчить про те, що найбільш універсальним словотворчим засобом є суфікс -er.
З усіх активних суфіксів він є найпродуктивнішим для позначення будь-якої особи за її професією,
спеціальністю чи за якою-небудь іншою ознакою. Слова з суфіксом -er можуть позначати
представників різних наук, осіб за їх походженням, з певної місцевості тощо. За допомогою цього
суфікса творяться також слова на позначення тварин і комах. Велику групу становлять слова, які
являють собою назви знарядь дії, різних інструментів, приладів та апаратів [7: 125-126].
Хоч іменники, які утворені за допомогою суфікса -er, поділяються на ряд семантичних розрядів,
ми (слідом за Т.Г. Янукян [7: 132]) не вважаємо цей суфікс полісемантичним. Не можна його вважати
і омонімічним, якої думки дотримується П.М. Каращук [8], розмежовуючи суфікси-омоніми -er1 з
агентивним значенням і -er2 із знаряддєвим значенням. Ми (слідом за Т.Г. Янукян) вважаємо, що
наявність різних семантичних груп утворень з суфіксом -er зумовлена не різними його значеннями, а
різним характером основи. Цієї думки дотримується і О.Б. Шахрай [9: 131].
У сучасній англійській мові, особливо в останнє десятиліття, спостерігається активний процес
утворення як складних, так і складнопохідних іменників із суфіксом -er, що утворенні за моделями
n+(v+er) (atom-smasher, pen-pusher, bridgebuilder, earthshaker, leg-puller); (n+n)+er (beachcomber,
keynoter, head-liner); (a+n)+er (free-styler, golden-ager, high-riser). Складні іменники з останнім (який
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стоїть перед суфіксом -er) дієслівним компонентом, що розглядаються нами, являють собою досить
велику групу слів (4240 одиниць), що належать до різних стилістичних шарів лексики і виражають
найрізноманітніші поняття, пов'язані з різними галузями суспільного, господарського, культурного
життя людини, науки, техніки, побуту, спорту і т. ін. Наприклад: moonclawler 'місяцехід'; headteacher
'директор школи'; headworker розм. 'робітник розумової праці'; first-rater спорт. 'яхта', 'судно першого
класу'; first-nighter театр. розм. 'завсідник', 'постійний відвідувач театральних прем'єр'; first-offender
'засуджений в перший раз'; bone-shaker 'старий автомобіль'; freeholder іст. 'вільний землевласник',
'фрігольдер'; teen-ager 'підліток'; 'юнак' або 'дівчина'; teeny-bopper прост. 'дівчинка-підліток'; bobbysoxer 'дівчинка-підліток'; sera-robber 'морський розбійник', 'пірат'; strike-fighter ав. 'штурмовик';
slumdweller 'мешканець нетрів'; box-holder 1. 'абонент ложі' (у театрі, на стадіоні; часто по підписці);
2. 'абонент поштового ящику'; eye-winker 1. 1) 'вія'; 2) 'повіка'; 2. 'смітинка в оці'; hot-gospeller перев.
ірон. 'проповідник-євангеліст'; high-riser амер. 'багатоповерхова будівля', 'висотна будівля'; babyminder = baby-sitter (child-minder) 'няня або дівчина-школярка, що приходить і залишається з дітьми
за плату' (The first national study of backstreet babyminding – Childminder – to be published this week
states that the registered childminders care for about 100,000 underfives /Morning Star, 1979, Sept. 19).
З точки зору характеру основ, які утворюють структурно-складні одиниці з формантом -er, останні
розпадаються на дві групи. У першій виділяються структури типу "основа іменника + основа
дієслова", наприклад: curtain-raiser 'невеличкі п'єси, які йдуть перед основною п'єсою'; shop-walker
'службовець, який спостерігає за покупцями' (особливо в магазинах самообслуговування); straphanger 'пасажир, який стоїть' (в автобусі, метро); speech-maker 'той, хто виступає з промовою', 'оратор'
(часто ірон.); money-lender 'лихвар'; money-changer 1. 1) 'міняла'; 2) мор. 'баталер'; 2. перев. амер.
'крамар'; bone-braker 'лікар'; shop-lifter 'магазинний злодій’; shop-breaker 'магазинний злодій'; bookhunter 'збирач рідких книг'; book-maker 1. 'компілятор'; 2. 'букмекер'; thanksgiver 'той, хто дякує';
history-maker 'творець історії'; weight-watcher 'той, хто слідкує за своєю вагою'; crowd-puller
'видовище, яке привертає публіку'; people-mover 'пасажирський маршрутний транспорт'; slumdweller
'мешканець нетрів'. У другій структурній групі виділяються складнопохідні лексеми моделей:
1) (n+n) + er; 2) (a+n) + er. 1) rail-roader амер. 1. 'залізничник'; 2. 'власник залізної дороги'; mashinegunner 'кулеметник'; car-topper 'човен, який перевозять на даху автомобіля'; 2) double-decker
'двоярусний автобус'; slow-milker 'с.-г. корова, яку важко доїти'; whole-timer 'робітник, який працює
повний робочий день або повний робочий тиждень'. І, на решті, існує декілька слів, структурні
відношення основ яких трохи інші. Наприклад: go-getter 'пробивна людина', амер. розм. 'енергійний,
успішний ділок'; do-gooder (=well-doer) 1. 'людина обов'язку; 2. 'благодійник'; well-wisher
'прихильник'; hard-finisher 'бігун, який різко фінішує'; first-nighter театр. розм. 'постійний відвідувач
театральних прем'єр'.
Із "Дополнения к Большому англо-русскому словарю" (1980) [10] нами вилучено численний
корпус лексем (197 одиниць), із них побудованих за моделями: n + (v + er) – 124, (n + n) + er – 37, (a +
n) + er – 26, за іншими моделями – 10 (наприклад, one-piecer, one-liner, three-wheeler, all-nighter, nohoper, nine-to-fiver, rank-and-filer, rainbow-chaser). Наприклад, one-liner амер. 'гострота'; one-piecer
'одяг із однієї речі'; 'плаття'; 'комбінезон' (на відміну від костюма); three-wheeler 1. 'трьохколісний
автомобіль'; 2. 'трьохколісний велосипед'; 3. 'мотоцикл з коляскою'; nine-to-fiver жарг. 'службовець' (з
повним робочим днем); rank-and-filer 'рядовий представник' (професії і т. ін.), 'рядовий член
організації', 'звичайна людина'; no-hoper австрал. розм. 'повний невдаха'; (n + n) + er – backpacker 1.
'турист, який іде пішки'; 2. 'альпініст'; eye-liner 'косметичний олівець для підфарбовування очей';
freightliner 'поїзд для контейнерних перевезень'; Keystoner амер. 'мешканець "ключового" штату'
(жартівливе прізвисько мешканця або уродженця штату Пенсільванія), 'пенсільванець'; kindergartener
'дитина, що відвідує дитячий садок'; night-porter 1. 'нічний портьє' (в готелі); 2. 'нічний вахтер';
skytrooper військ. розм. 'десантник-парашутист'; (a + n) + er – golden-ager евф. 'людина у зрілому віці',
'людина, що знаходиться на покої'; high-ranker проф. 'високо посадова особа', "велика людина",
'великий начальник'; high-schooler 'учень середньої школи'; 'школяр'; soft-soaper 'підлесник',
'підлабузник'.
Основну масу слів, які ми аналізуємо, складають іменники, між компонентами яких існують
об'єктні відношення (див. також Б.В. Пупченко [3: 14-16]). Так, наприклад, в "Дополнении к
Большому англо-русскому словарю" (1980) зареєстровано корпус із 124 слів моделі n + (v + er): hiphuggers вжив. з дієсл. в множ. 'брюки, які облягають, з поясом нижче талії'; head-hugger 'жіночий
головний убір, який облягає голову'; 'чалма', 'тюрбан'; hum-bucker 'радіоподавач фону' (гудіння); kingmaker 'впливова особа, від якої залежать призначення на високу посаду'; bedwarmer 'металева
постільна грілка'; faith-healer 'знахар, який лікує хворих молитвами і накладанням рук'; bean-shooter
'духова гвинтівка, яка стріляє бобами' (іграшка); gas-guzzler амер. 'неекономічний автомобіль';
bushwhacker 'снайпер'; cattle-rustler 'викрадач тварин'; doom-watcher несхв. 'похмурий песиміст'; sandbender 'рослина, яка укріплює піски'; scripture-reader 'людина, яка читає Біблію для неграмотних,
поранених і т. ін.'; schoolkeeper 'завідувач господарством учбового закладу'.
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Структурно-складні слова з формантом -er функціонують в англійській мові в одному, двох (рідше
в трьох) близьких або опосередкованих значеннях. Регулярними є приклади метонімічного і
метафоричного переносу значень у структурно-складних лексем з формантом -er, які відбуваються за
регулярними видами асоціативного зв’язку або типовими для англійської мови парними комбінаціями
значень. Чим більше існує слів, значення яких розрізняються однією і тією ж семантичною
асоціацією, тим регулярнішим є такий тип багатозначності. Однією з відмінних рис складних і
складнопохідних лексем із кінцевим формантом -er є їх здатність поєднувати в одному слові значення
особи, механізму, різних речовин, нематеріального агента (dish-washer 'мийник', 'посудомийна
машина'; glass-cutte 'скляр', 'алмаз для різки скла'; left-hander 1. 'лівша'; 2. 'боксер-лівша'; 3. 'удар
лівою рукою'; bread-winner 1. 'годувальник' (сім’ї); 2. 'заняття'. 'ремесло', 'джерело існування'; noisemaker 1. 'шумний гуляка'; 2. 1) 'джерело шуму' (фабрика, трамвай і т. ін.); 2) 'пронизливо-голосний
інструмент', 'гудок', 'свисток', 'транзистор' і т. ін.; trendsetter 1. 'законодавець моди' (перен.); 2. 'еталон
нової моди' (нова лінія, нова течія і т. ін.); beach-comber; 1. 'океанська хвиля, яка набігає на берег'; 2.
1) '(білий) мешканець тихоокеанських островів, який перебивається випадковою роботою'; 2) 'особа
без певних занять'; 'трактирний жебрак'; біч; third-rater розм. 1. 'річ третього сорту'; 2. 'третій сорт'
(про людей); back-hander 1. 1) 'удар тильною стороною руки', 'навідмаш'; 2) жарг. 'зрадницький удар';
'ніж в спину', 'підніжка'; 2. розм. 'зайва склянка (вина)'; 3. 'підмайстер коваля'; head-liner амер. розм. 1.
'той, хто виконує, веде (центральний) номер програми'; 2. 'популярний актор, зірка екрану і т. ін.';
book-holder 1. 'підставка для книги', 2. театр. заст. 'суфлер'; newsmaker амер. 1. 'людина, про яку варто
писати (в газеті)'; 'цікава або відома особистість'; 2. =newsbreak 'інформаційний привід'; 'подія, яка
заслуговує висвітлення в друці'; 'цікава подія або пригода'; peacemaker 1. 'примирювач', 'миротворець';
2. жарт. 1) 'револьвер'; 2) 'військове судно').
Поєднання значень особи або механічного діяча є характерним для слів, які зустрічаються в
науковому і технічному текстах: body-builder 1. спорт. 'культурист'; 2. 'тренажер'; 3. 'поживний
продукт'; match-maker тех. 'стругальний шпунтувальний станок'; 'сват'; 'сваха'; pacemaker (= pace
setter) 1. 'той, хто задає тон'; she is a pacemaker in fashions 'вона задає тон у моді'; 2. мед.
'електрокардіостимулятор'; 'електронний стимулятор серця'; 3. фізіол. 'пейсмекер', 'водій ритму',
'ритмоводій', 'пейсмекерний механізм мозку'; sun-seeker 1. 'мисливець за сонцем' (про курортника і
т.ін.); 2. косм. 'фотоелемент астроорієнтації, що стежить за Сонцем'; truckdriver 1. амер. 'водій
вантажівки'; 2. жарг. 'пілот важкого літака'; water-finder 1. 1) 'шукач води'; 2) 'розвідник джерел
водозабезпечення'; 2. горн. 'прилад для визначення води у нафті'.
До групи слів зі значенням механізму, засобу, інструмента дії ("nomina instrumentalis"), мети,
призначення можна віднести лексеми типу: head-counter 1. 'лічильник при переписі населення,
опитування громадської думки і т. ін.'; 2. 'лічильник голосів', 'лічильник виборчої комісії'; humanekiller 'засіб для безболісного умертвіння тварин'; nose-nippers pl 'пенсне'; pinholder 'ваза з
загостреннями для насаджування зрізаних квітів'; press-fastener 'кнопка для одягу'; ticket-writer
'шрифтовик' (пишучий цінник і т. ін.); time-saver 'пристрій, прилад для економії часу і т. ін.'; watercooler 1. 'термос для холодної води'; 'фляга-термос'; 2. 'бачок з охолодженою водою для пиття' (в
закладах, потягах і т. ін.); atom-smasher фіз. 'прискорювач ядерних частинок'.
Серед структурно-складних лексем с формантом -er зі значенням агентивності при вказаному
об’єкті слід виділити групу лексем, які належать тільки до семантичного поля імені діяча ("nomina
agentis"): bill-sticker 'розклеювач оголошень'; blockbuster 'спекулянт міською нерухомістю' (домами,
ділянками); harness-maker 'шорник'; newsreader 1. 'диктор останніх новин' (радіо або телебачення); 2.
'радіокоментар'; floorwalker амер. 'черговий адміністратор магазину'; ratcatcher 'крисолов';
'дератизатор', 'знищувач гризунів'; house-holder 1. 1) 'домовласник', 'домогосподар'; 2) 'наймач
будинку', 'кварторинаймач'; 2. 'голова родини'; number-runner 'збирач ставок в нелегальній лотереї';
rain-maker 1. 'чарівник', 'шаман, що надсилає дощ'; 2. 'спеціаліст по штучному утворенню дощу';
sodbuster 'землевласник', 'хлібопахар'; 'фермер, який займається польовими культурами'; stall-reader
'любитель читати книжки у книжковому магазині, біля книжкового кіоску'; wigmaker 'майстер по
париках'; whip-cracker 1. 'погонич з бичем'; 2. 'любитель показати свою владу', 'самодур'; tea-taster
'дегустатор чаю'; bird-fancier 1. 'любитель птахів', 'птахівник'; 2. 'продавець птахів'; law-giver
'законодавець' (...law-giver confuses Moses and Jesus (Morning Stas, 1984, March 6)); dog-buster (зах.амер.) 'той, хто привчає собак ходити в запряжці' (The team was the constant centre of a worshipful
crowd of dog-busters and mushers (J. London)).
Слід відзначити, що серед слів на -er явно переважають похідні від дієслівно-іменникових
сполучень: baby-kisser 'кандидат, який балотується на виборах'; carpet-sweeper 'пилосос', 'щітка для
килима'; book-binder 'палітурник'; baby-sitter 'няня або дівчинка-школярка, яка приходить і
залишається з дітьми за плату'; cattle-leader 'ніздрьове кільце, яке вдягається бикам'; cattle-lifter
'викрадач худоби'; end-consumer ел. 'кінцевий споживач'; mine-layer військ. 'мінний загороджувач';
backdigger тех. 'зворотна лопата' (тип екскаватору); file-closer військ. 'той, хто замикає'; file-cutter
'насікальник напилків'; file-leader військ. 'головний' (загону); 'той, хто направляє' (колони по одному);
proof-reader 'коректор'; gold-beater (=gold-driver) 'золотобоєць'.
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Деякі лексеми вказаного типу є метафорично вмотивованими: beetle-crusher жарт. 1. 'ножища';
2. 'чоботище'; ear-catcher 'нав'язлива мелодія'; bridge-builder 1. 'будівник моста'; 2. перен. 'прихильник
"наведення мостів" (між противниками)'; earthshaker 1. 'приголомшлива подія, дещо разюче';
2. 'докорінний перелом'; 'епохальний перелом'; gate-crasher розм. 1. 'присутній на вечорі без
запрошення', 'незваний гість'; 2. 'глядач без квитка', "заєць"; jaw-breaker 'важке для вимови слово';
pea-souper 'густий жовтий туман'; spine-chiller 'книга або фільм, від яких йде мороз по кожі'; commacounter 'педант'; star-gazer 'непрактична людина'; pub-crawler, wine-biber 'п'яничка'; widow-maker жарг.
'небезпечна справа', "труна" (несправний станок, нависаюче дерево і т. ін.); 'дещо загрозливе для
життя' (море і т. ін.); wonder-worker 1. рел. 'чудотворець'; 2. перен. 'людина, яка творить дива' (про
лікаря, вченого і т. ін.); bench-warmer спорт. 'запасний гравець' (який рідко грає); rainbow-chaser
'мрійник'; 'той, хто ганяється за недосяжним'.
Серед структурно-складних одиниць, що аналізуються, виявлені лексеми з ідіоматичним
значенням. Наприклад: wind-cheater 'плащ до колін'; back-hander 'удар тильною частиною руки';
bobby-soxer 'дівчинка-підліток'; gutfighter 'противник, який не дає пощади'; can-carrier 'людина, яка
несе відповідальність за чужі помилки'; "козел-відпущення"; free-loader 'нахлібник'; 'любитель випити
і закусити за чужий рахунок'; day-dreamer 'мрійник', 'фантазер'; sandbagger амер. 'грабіжник, який
користується мішком з піском' (для нанесення удару); brainteaser розм. 'головоломка'; stripteaser
'виконавиця стриптизу', 'танцівниця, яка (повільно) роздягається під музику'; last-ditcher 'вперта,
настирна людина' (пор. last-ditch 'відчайдушний, здійснений в останній момент'); hijacker амер. розм.
'бандит', 'грабіжник, який нападає на автомобілі й т. ін.'; moonshiner амер. розм. 1. 'самогонник';
2. 'контрабандист, який ввозить спирт'; ape-hanger 'високе кермо на велосипеді'; mind-blower
"галюциноген"; 'наркоман'; lotus-eater 1. 'дозвільний мрійник'; 'людина, яка живе в своє задоволення';
2. др.-грец. міф. 'лотофаг'; 3. 'людина, яка не пам'ятає минулого'; lockstepper амер. жарг. 'ув'язнений',
'тюремна пташка'; water-cracker 'сухе печиво' (на воді); freebooter 'грабіжник', 'пірат', 'флібустьєр';
beach-comber 'бродяга на узбережжі, який живе випадковими заробітками', "біч"; jet-setter 'завсідник
модних курортів', 'людина, яка належить до вузького кола багатих мандрівників' (пор. jet-set n 'вузьке
коло багатих мандрівників' (які літають на реактивних літаках на престижні курорти і т. ін. )); 'обрані';
'еліта'; brown-bagger "зубрило" (за коричневим портфелем, з яким він ніколи не розлучається); beefeater 1. 1) 'лейб-гвардієць' (при англійському дворі); 2) 'біфітер', 'солдат охорони лондонського
Тауера'; 2. "м'ясоїд", 'ненажера' (про ненажерливого прислугу); 3. амер. жарг. 'англієць'.
Багато із структурно-складних одиниць з формантом -er мають яскраво виражений розмовний
характер, що підтверджено відповідною статтею в словнику: pot-boiler розм. 1. 'халтура'; 2.
'халтурник'; penny-buster розм. 'булочка', 'хлібчик' (цінною в пенні); penny-pincher амер. розм. 'скнара',
'скупердяй'; bean-eater амер. жарт. "бобоїд" (прізвисько м. Бостона); cliff-hanger амер. жарг. 1.
1) 'сенсаційний роман'; 2) 'захоплюючий пригодницький фільм'; 2. 'кінцеві рядки (розділу і т. ін.), що
залишають читача в напруженні'; ratracer розм. 1. 'безпощадний конкурент'; 'бере за горло' (в боротьбі
за наживу і т. ін.); 2. 'замотаний, засмиканий іногородній пасажир'; page-turner розм. 'захоплююча
книга'; 'роман – не відірвешся'; money-spinner розм. 'прибуткова справа'; eye-catcher розм. 'дещо, що
кидається в очі'; eye-popper розм. 'приголомшлива подія'; 'очі вилупиш'; eye-opener амер. розм.
'приголомшлива новина'; 'сенсаційне повідомлення або викриття'. Особливо яскравий емоційнооцінний окрас лексем, що виникають у сфері сленгу. В американському слензі є чимало слів з
негативною конотацією, яким властивий явно вульгарний або жаргонний відтінок і деякі
використовуються лише з метою надати мові грубо-фамільярного тону або в погоні за новизною та
оригінальністю (ambulance-chaser 'адвокат, який веде справи вуличного руху'; 'людина, яка ліниво
працює'; hay-maker 1. 'робітник на сінокосі'; 2. сленг. 'сильний, приголомшливий удар'); pot-hunter 1.
'мисливець, який порушує правила мисливства та вбиває будь-яку дичину без розбору'; 2. розм.
"мисливець за призами" (спортсмен, який бере участь у змаганні заради отримання призу). Сленгізм
cradle-robber у відношенні до людини похилого віку, який одружується на молодій жінці або
залицяється до неї. Пор.: baby-snatcher 1. 'викрадач дітей'; 2. жарт. 'викрадачка малюка' (про стару
жінку, яка одружила на собі молодого).
Жаргонні слова зазвичай мають яскраву емоційне забарвлення, відсутнє у його синонімів.
Емоційне забарвлення сприяє тому, що слова жаргону проникають у літературну мову, створюючи
можливість вираження в останньому відповідних відтінків. Зазвичай жаргонні слова належать до
периферійної лексики: gold-duster жарг. 'наркоман' (пор.: mind-blower "галюциноген", 'наркоман');
drugpusher жарг. 'торговець наркотиками'; beetle-crusher військ. жарг. 'піхотинець'; жарг.
'поліцейський'; frog-eater жарг. 'жабник', 'француз'; flat-hatter ав. жарг. 'відважний льотчик',
'авіалихач'; back-breaker жарг. 1. 'міцний горішок', 'важка задача'; 2. 'виснажлива робота'; boot-licker
жарг. 'підлабузник', 'підлесник', 'підлиза'; egg-sucker 1. прост. 'тукан' (птах); 2. жарг. 'підлабузник',
'підлиза'; paperhanger жарг. 'шахрай, який підроблює чеки'; easy-rider амер. жарг. 'бабій', 'розпусник',
'жеребець'; cookie-pusher (=cooky-pusher) амер. розм. 1. 'дамський догідник'; 2. 'підлабузник', 'підлиза';
3. 'пестуха', 'слабак'; 4. дип. жарг. 'дипломат-білоручка'; 'працівник закордонної служби, який
цікавиться тільки протокольними записами'; eye-opener жарг. 'ковток спиртного' (щоб похмелитись);
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bootlegger жарг. 1. 'торговець контрабандними спиртними напоями'; 2. 'торговець забороненими
товарами' (There wasn’t a bootlegger or gambler among them (DW, June 24, 1972)); block-buster 1. жарг.
'бомба великого калібру'; 2.' кіно, кінофільм, який дорого коштує і відрізняється повнотою
постановки' (Even Shakespeare was hardly seen except in monstrously overblown "prestige" blockbusters at
Beerbohm Three's His Majesty's (Morning Star, 1984, Febr.2)); world-beater жарг. 1. 'чемпіон світу'; 2.
'артист, музикант і т. ін. світового класу'; 3. 'дещо надзвичайне'; the story is a world-beater 'відмінна
розповідь'; 'розповідь що треба' (World-beater engine plant set to close (Morning Star, 1984, June 22)).
Жаргонізми, сленгізми, як і багато експресивно-забарвлених елементів усно-розмовного типу мови,
належать до нестандартних шарів словникового складу, а їх "вузький" узус і комунікативний статус
обумовлені потребою в спеціалізованих засобах вираження різних типів інформації та засобів різної
стилістичної і соціальної тональності.
Наступна група складних іменників існує не для позначення функції у власному смислі слова
(професія, посада, соціальний стан…), а характеризує особу за її поведінкою, переважно в
негативному сенсі. Таким чином, ці іменники з негативним оцінним значенням служать для
характеристики особи за його поведінкою і в той же час деякі з них вказують на діяча й об'єкт дії
("nomina agentis"): saber-rattler 1. 'мілітарист'; 2. 'підпалювач війни'; place-hunter 'кар'єрист'; placeseeker 'кар'єрист', 'пролаза'; death-hunter 'мародер, який оббирає вбитих на полі битви'; soft-soaper
'підлабузник', 'підлесник'; free-leaver 'жуїр', 'бонвіванr'; money-maker 1. 'накопичувач', 'здирник'; 2.
амер. 'вигідна прибуткова страва'; money-grubber 'здирник'; eye-server (eye-waiter рідк.) 'нерадивий
слуга' (який працює лише тоді, коли за ним слідкують); mischief-maker 'інтриган', 'баламут'; troublemaker 'порушник спокою, порядку', 'баламут'; freeloader жарг. 'нахлібник'; 'любитель випити і
закусити за чужий рахунок'; panhandler амер. розм. 'жебрак'; name-caller 'той, хто сварить і ганьбить';
whistle-blower жарг. 1. 'донощик', 2. 'викривач', "сигналізатор"; strike-breaker 'штрейкбрехер'; petnapper
амер. 'викрадач собак та кішок' (для перепродажу).
Значна частина іменників типу, що розглядається, в яких є суспільна потреба, стає надбанням
мови, друга ж частина лексем, які утворені в розмовній мові або в письмовій мові (головним чином у
текстах художніх, суспільно-політичних і публіцистичних творів), функціонує в ролі оказіональних
слів. Серед лексем, які отримали статус сталих одиниць, значне місце займають утворення, що
належать до "газетизмів" і являють собою своєрідні конденсати вільних і сталих словосполучень,
ідіоматичних виразів і фразеологічних зворотів: six-pager газета на шести смугах; bell-ringer
'продавець, який доставляє товари додому'; 'місцевий політичний діяч'; pipe-layer 1. 'трубоукладач';
2. амер. 'той, хто займається політичними махінаціями, інтригами'; muck-raker 'той, хто завзято
розслідує, викриває (в пресі) темні махінації чиновників і політиканів'; "розгрібач бруду", 'любитель
сенсаційних викриттів' (особ. про журналістів); newswriter 1. 'репортер'; 2. (газетний) 'кореспондент';
penny-a-liner 'другорядний журналіст', 'писака', 'літературний поденник'; back-bencher 'рядовий член
парламенту'; bridge-builder 'людина, яка наводить мости'; backgrounder амер. 1. 'прес-конференція
інформаційного характеру'; 'роз'яснення позиції уряду' (журналістами); 2. 'пам'ятна записка, яку
роздають журналістам, з викладенням позиції уряду' (в будь-якому питанні); handshaker презир.
'рукопотискувач'; 'людина, яка заробляє популярність спілкуванням з широкою публікою' (перев. про
політикана); peacekeeper 1. 'страж миру'; the UN as a peacekeeper 'ООН як орган, який стоїть на варті
миру' (той, хто охороняє мир); 2. pl. 'війська з підтримки миру'; Canadian peacekeepers 'канадські
війська, що входять у сили ООН з підтримання миру'; keynoter 'основний доповідач', 'оратор, який
виступає з вступним словом або з програмною промовою'; soft-liner політ. 'прихильник "м'якої" лінії
або політики'; 'противник застосування сили при вирішенні конфліктів' (пор. soft line політ. '"м'яка"
лінія', 'стримана, помірна, політична лінія або тактика'); hard-liner розм. 'прихильник "жорсткої" лінії
або політики'; 'противник угоди, компромісів'.
До структурно-складних новоутворень, не зареєстрованих словниками, можна віднести лексеми
типу soft-lander, milk-snatcher, bomb-maker: The Soviet 6-kopek stamp features a Mars soft-lander (Daily
World, 1978, Oct. 12). …the real history of a politician who established her reputation is Maggie Thatcher –
the milk-snatcher (Morning Star, 1979, Oct. 22). The real criminals are the bomb-makers (Morning Star,
1982, Dec. 1). Багато утворень типу left-hander, back-bencher, pace-maker, holidaymaker, film-maker,
people-killer підлаштовуються до існуючих у мові моделей і входять до словотворчих парадигм без
складних дієслівних корелятів. Цим словам властива прозорість і мотивованість їх лексичного
значення, що пояснюється наявністю живих зв'язків цих слів з вільними словосполученнями
співвіднесеної моделі.
В авторських неологізмах дуже часто суфікс -er оформлює речення або фразу: some people are doit-some-other-timers. Some others are do-it nowers (O. Nash). Гетерогенна валентність спостерігається і в
інших неологізмах, утворених шляхом афіксації: stay-up-nighters – досл. "всю-ніч-неспальщики", artfor-arters– досл. "мистецтво-для-митця", in-betweener – "двоосібник". Billy swore at one of the bob-aday-ers who got in their way (D. Cusack); bob-a-day-ers 'пенсіонери, які отримують по шилінгу в день за
виконання чорної роботи'. Системні оказіоналізми за своєю структурою відповідають як
продуктивним моделям сучасної англійської мови, так і закономірностям їх заповнення. Багато
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оказіоналізмів фактично являють собою порушення правил семантичного узгодження і, як правило, в
мові довго не затримуються. Різноманітність і широта словотвірної бази, природно, позитивно
впливають на передбачуваність утворення значної кількості слів цього типу, прогнозування розвитку
всієї моделі в цілому.
Однак для того щоб нові структурно-складні слова прищеплювалися, потрібні сприятливі умови,
які сприяють прийняттю цих слів. До таких умов належать: 1) повна відсутність слова для позначення
будь-якого поняття, 2) незадовільні якості існуючого в мові слова (неблагозвучність, нагромадження
структури і т. ін.), 3) лінгвістична перевага інновації, що пропонується, над колишнім способом
номінації, 4) прихильна суспільна думка стосовно запропонованої інновації, 5) "зелена вулиця" в
пресі.
Композити і парасинтетичні одиниці із суфіксом -er вживаються в розмовно-побутовому,
узуально-белетристичному, газетно-публіцистичному і науковому стилях, оскільки вони виконують
не тільки інтелектуально-комунікативну, але й логіко-афективну функцію.
Існуючі дослідження обмежуються, як правило, вивченням денотативного значення.
Конотативний же аспект семантики композитних дериватів, їх особлива емоційно-експресивна і
стилістична функція майже не досліджені у сучасній англійській мові. Необхідно відзначити
важливість і маловивченість екстралінгвістичного, конототивного і соціокультурного аспектів
семантики номінативних мовних одиниць, які можуть слугувати основою для подальших і більш
поглиблених досліджень у цій галузі.
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сложнопроизводных лексем с суффиксом –er.
Статья посвящена лексической семантике и анализу структуры английских сложных и
сложнопроизводных лексем с суффиксом –er. В статье рассмотрены модели образования
производных существительных, где упомянутый суффикс считается одним из самых продуктивных
для обозначения деятеля.
Omelchenko L.F., Solovyova L.F. Lexical semantics and structure of English compound and derivational
compound lexemes with the suffix –er.
The article is dedicated to lexical semantics and analyses the structure of English compounds and compound
derivatives with the suffix –er. It centers on the models of derivative noun formation where the given suffix is
considered to be one of the most productive word-forming agent suffixes.
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ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДУМКИ В АНГЛІЇ
(РАННІЙ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД)
У статті розглянуто історію перекладу та думок про переклад у середньовічній Англії
за раннього середньоанглійського періоду від нормандського завоювання 1066 р. до
епідемії чуми сер. XIV ст. Досліджується переклад з латини на більш престижну на
той час англо-нормандську та англійську мови.
При розгляді перекладу в історичному розрізі відразу стає помітно, наскільки наші теперішні
уявлення про переклад відрізняються від тих, що існували раніше зокрема в епоху Середньовіччя.
Показовою в цьому плані є середньоанглійська перекладацька традиція. ЇЇ вивчення є науковою п р о
б л е м о ю, вирішення якої дозволяє зрозуміти, яку важливу роль може відігравати переклад в історії
суспільства. Середньоанглійська перекладацька традиція неодноразово була предметом аналізу з
різних боків [напр., 1: 2; 3], але зараз а к т у а л ь н о ю стає проблема її розгляду не ізольовано як
суто національної, а, принаймні, у загальноєвропейському контексті. Тому мета цієї публікації –
викласти становлення поглядів на переклад та зміни в них у середньовічній Англії, а також указати
на зв’язок цих поглядів із тогочасною практичною перекладацькою діяльністю.
За початок середньовічної перекладної англійської літератури ми, як і Р. Елліс [1: 39], уважаємо
місію першохрестителя Англії Авґустина Кентерберійського, який прибув до Кенту за дорученням
папи Григорія Великого з метою навернення до християнства англосаксів у супроводі тлумачівфранків 597 року. Складніше встановити, коли Середні віки в Англії змінюються добою
Відродження: тут за межову віху часто приймають творчість англійського першодрукаря Вільяма
Кекстона (William Caxton, бл. 1422 – 1491), котрий розпочав друкувати книги у 1475 році, коли видав
власний переклад англійською мовою розповіді про падіння Трої з французького перекладу Рауля
Лефевра ("Recueil des histoires de Troye") під назвою "Recuyell of the Historyes of Troye". Умовною
датою поділу середньовічного перекладу на давньоанглійський та середньоанглійський служить 1066
рік (рік нормандського завоювання Англії ), хоча й після завоювання знання давньоанглійської
зберігається в низці монастирських центрів і протягом ХІІ ст.
Середньоанглійський період займає чотири століття: між нормандським завоюванням та
друкарськими пресами Кекстона. Проте цей період зручно поділити на дві частини: ранній (о б’є к т
нашого дослідження) та пізній середньоанглійський період, межею між якими є середина XIV ст.,
коли англійська мова витіснила французьку як панівну літературну мову. Джон із Тревізи в
"Поліхроніконі" пояснює цю зміну катастрофічним упливом Чорної Смерті – епідемії чуми 1349 року
– на шкільну освіту. Проте й до того французька мова в Англії вже виходила з ужитку. Після Великої
Чуми кількість освічених кліриків істотно зменшилась, а лихо та розруха мало сприяли витонченості,
і коли життя звелося лише до животіння, то використання народної говірки природно стає загальним.
Хоча переклади та оригінальні твори французькою мовою продовжували створювати в Англії і в кінці
XIV ст. Серед них слід відзначити Mirour de l’Homme "Зерцало людини" (бл. 1374-1380) уславленого
сучасника Чосера Джона Гавера (бл. 1330-1408). Проте саме рішення Чосера перекладати та писати
лише англійською виявилося вирішальним для подальшого розвитку англійської літератури та
культури [1; 2].
Коли говоримо про середньовічну англійську перекладну літературу, то тут проблематичними
будуть усі поняття: і поняття "переклад", і поняття "англійський", і поняття "література" [1: 40]. До
появи книгодрукування перекладачі постійно працювали з копіями джерельних текстів, у яких, у
порівнянні з оригіналом, містилися пропуски. Тому перекладачам часом доводилося діяти як
критикам текстів. Отже, при аналізі середньовічних перекладів оригінал слід розглядати як відправну
точку для перекладу, а не як джерельний еталон, із яким можна порівняти переклад [1: 40]. До того ж
переписувачі самі часто чинять не як копіїсти, а немов автори першоджерела. Копіїст та автор – це дві
крайнощі того спектру середньовічної практики, що пов’язана із практикою перекладу, а між цими
двома крайнощами розміщуються ще компілятор та коментатор. Отже, наше розуміння поняття
"переклад" відносно цього явища у Середні віки має бути досить гнучким, щоб, з одного боку, під це
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поняття підпадали підрядні глоси, а з іншого – оригінальні витвори за мотивами чи компіляції [1: 40].
Поняття "література" є менш проблемним, бо існує загальна згода, принаймні серед медієвістів, що за
Середньовіччя в поняття літератури вкладали значно ширший смисл, аніж тепер [1: 39].
До XIV ст. нечисельне коло письменників та освічених читачів у Англії користувалися переважно
латиною та французькою мовою, надаючи їм перевагу перед грубою англійською мовою селян та
міщан. Тома Англійський, Роберт Вас та Марія Французька хоч і творили на англійській землі і,
безперечно, використовували сюжети, запозичені з англійської та валлійської історії та легенд, однак
їхні твори належать до французької літератури [3].
До середини XIV ст. літературна культура в Англії була тримовна. Порівняно з мовами, що
використовувалися у навчанні (латина) та в куртуазній культурі (англо-нормандська), англійська мова
спершу була обмежена як засіб літератури і географічно – хоча на заході країни вона й утримувалася,
– і соціально. У нотатках до "Поліхронікона" Джон із Тревізи відзначає, що oplandysch men
("неосвічені, горяни") з усіх сил пнуться вивчати французьку, щоб про них були ліпшої думки. А в
Holkham Bible Picture Book (бл. 1326 року) скрізь використовується французька мова, за винятком
сцен Різдва, де слова пастухів подано англійською. Однак ця картина на той час уже змінювалася, про
що свідчить роман кінця ХІІІ ст. "Про Артура та Мерліна", у пролозі до якого сказано, що створено
його "для багатьох шляхтичів... котрі не знаються на французькій мові" [1: 41].
Розподіл на переклади для еліти та для широкого загалу, довіра до однієї живої мови та недовіра
до іншої регулярно проявляються під час усього середньоанглійського періоду [2]. Так, відразу після
нормандського завоювання перекладачі використовують переважно англо-нормандську, на відміну
від англійської, адже вони впевнені в життєздатності першої та в її приналежності соціальній еліті [4:
90 – 91]. Переклади англо-нормандською пов’язані із двором та монастирськими центрами. Кілька
перекладів англо-нормандською здійснено жінками, в тому числі у ХІІ ст., черницями з Баркінга, де
якась Клеменс здійснила віршований переклад Passio ("Пристрастей") св. Катерини
Александрійської, а невідома черниця – "Житіє" св. Едуарда Сповідника [5].
Особливість англо-нормандської полягає в тому, що діалект однієї мови, а саме французької,
переноситься на територію іншої мови – англійської, а таке переміщення спричиняє двобічний
уплив: з одного боку, мови, якій цей діалект належить, але від якої він територіально відірваний, а з
іншого – мови, на території якої він опинився. У подальшому, в більш пізній англо-нормандській мові
відбувається істотне нашарування інших французьких діалектів, адже до англійської корони з часів
Генріха ІІ належали й інші французькі території (Анжу, Пуату, Гієнь, Овернь, Лімузен та інші), а
також на нього впливають місцеві англійські говірки. При чому ані термін "мова", ані термін
"діалект" не відбивають усіх особливостей виникнення та розвитку англо-нормандського діалекту,
який в умовах відсутності території, де ним користувалася б більшість населення, перетворився на
соціальний діалект, і як такий, незважаючи на належність панівній групі, приречений на зникнення.
[6: 87-88].
Отже, протягом усього середньоанглійского періоду в Англії існувало дві розмовні мови – англонормандська та англійська, й переклади могли здійснюватися з латини на будь-яку з них, або з однієї
на іншу. У ХІІІ ст. англо-нормандська була престижною мовою [4: 87]; так, визначний учений і
перекладач цієї доби Роберт Гросстет, вроджений англієць, сільський хлопчина, що став єпископом
Лінкольна і канцлером Оксфордського університету та відстоював англійську як мову навчання
мирян, сам на письмі переважно вживав французьку. Широко вживана на початку ХІV ст., англонормандська використовувалася при дворі і в ХV ст. У такій мовній ситуації вибір цільової мови
перекладу неминуче відбивав комплекс соціально-політичних упливів [2].
Це може послужити поясненням відносно малої чисельності оригінальних англійських творів та
перекладів англійською у перші двісті років після нормандського завоювання. Наприклад, близько
1200 року священник Лайамон створив англійський переклад Historia Regum Britanniae Гальфрида
Монмутського (бл. 1135). Перекладав Лайамон з англо-нормандського посередника – перекладу
тексту Гальфрида Монмутського, виконаного джерсійцем Васом (Wace) під назвою "Брут" (1153).
Лайамон перетворив двовірші та куртуазну оповідь Васа у напівдавньоанглійську епічну поему. Це
звернення до давніх традицій, що є цілком зрозумілим як засіб збереження почуття англійського на
тлі домінування французького, обмежує власні можливості: латинський першотвір Гальфрида
зберігся у 190 рукописах, переклад Васа – у 26, а "Брут" Лайамона – у двох [4: 109].
У цьому відношенні корисним буде порівняння з іншою групою перекладів ХІІІ – ХІV ст. –
перекладами середньоанглійською лицарських романів, переважно анонімними. Незважаючи на те,
що дуже мало копій цих перекладів збереглося, це були надзвичайно популярні твори. Часто це були
переклади із французьких джерел, хоча у ХІV ст. не так часто, як у ХІІІ ст. Так, незалежно було
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перекладено два ле Марії Французької (Sir daunfal, Lai le Freine); "Івейн" (Yvain) Кретьєна де Труа
стало джерелом для анонімного "Івейн та Гавейн" (Ywain and Gawain). У цих перекладних романах
прослідковується певна постійна схема змін, що частково відображає зростання кількості читачівбуржуа, яким, власне, ці переклади і призначалися: сюжет зводиться до найнеобхіднішого, у
перекладі менше тонкощів та нюансів почуттів [4: 144], а гумор та іронія першоджерела зростають та
поширюються [1:41].
До середини ХІV ст. більшість середньоанглійських перекладів були анонімними і, за винятком
Ричарда Ролле з Гемпольського (Richard Rolle of Hampole, бл. 1300–1349), чернця-пустельника з
Йоркширу що навчався в Оксфорді, і писав англійською та латиною дидактичну прозу та вірші,
пристрасні та щирі про любов до Бога, і чий Псалтир використовувався і через 100 років, а то й
більше, здається мало хто з перекладачів був достатньо значимим, щоб зробити істотний внесок у
розвиток традиції, чи щоб набути популярності у широкої читацької аудиторії [2; 7: 49]. У "Передмові
до англійського перекладу Псалтиря" Ричард Ролле писав: "У цій роботі я не буду використовувати
вчених висловів, а самі легкі та прості слова англійської мови, які наближуються до латинської мови
щонайбільше з тим, щоб ті, хто не знає латини могли зрозуміти багато латинських слів через
англійську мову. У перекладі я дотримуюся літери наскільки можу, а де не можу відшукати
англійського слова, яке б точно відповідало латинському, то дотримуюся смислу, щоб тим, хто
читатиме книжку, не треба було боятися, що вони не зрозуміють. У поясненні я наслідую отців
церкви, оскільки може статися, що воно потрапить до рук лихої людини, яка й гадки не має, як слід
тлумачити цю роботу, і заявить, що я не знаю, що кажу, й, таким чином, спричинить велике зло собі
та іншим, поставившись із презирством до цього твору, який є благотворним як для неї, так і для
інших" (переклад Кальниченка О. за [7: 49 – 50] ).
У цей період чимало англійців здійснюють переклади латиною, особливо наукових, теологічних та
філософських трактатів, часто за межами Англії, з арабської та грецької, серед яких варто виокремити
Аделарда Батського та Роберта Кетського. Науковий світогляд усіх, хто був пов’язаний із соборними
школами, протягом всього ХІІ ст. безперервно розширюється та збагачується. На початок ХІІІ ст. в
Західній Європі було перекладено латиною майже всі твори Аристотеля, причому часто разом із
грецькими та арабськими коментарями, а також основні географічні, медичні, математичні та
астрономічні праці грецької та арабської науки; і вченим ХІІІ ст. належало вирішити питання, як
узгодити ці нові дані, що їх було взято з поганських творів, із загальновизнаними та непорушними
істинами Святого Письма [8: 275 – 276].
Полеміка, що розгорнулася у ХІІІ ст. в Паризькому університеті стосовно перекладу грецьких
філософів з арабських джерел, викликала жорстке обговорення питань перекладу. Англієць Роджер
Бекон (1220 – 1292), виходячи з лексичних та термінологічних даних та із власного невдоволення
якістю цих перекладів, у своїй праці Opus tertium визнав переклад взагалі справою неприйнятною [9].
Вихід він убачає у вивченні іноземних мов, про що й пише в "Opus Maius" [7: 44 – 46]: "…неможливо
латинянам досягти необхідного у стравах божественних та людських інакше, аніж через знання інших
мов... Бо увесь священний текст було взято з грецької та гебрайської мов, а філософія походить із цих
джерел та з арабської мови" (переклад О.А. Кальниченка та С.О. Кальниченка).
Далі Р. Бекон пояснює, чому саме переклад є неможливим: "…неможливо, щоб конкретна якість
однієї мови була б збережена в іншій. Адже навіть говірки однієї і тієї самої мови в різних краях
відрізняються, як стає ясно з галльської мови, яка поділяється на багато говірок: франсійську,
пікардійську, нормандську, бургундську та інші. Доречний та зрозумілий вислів говіркою пікардійців
не буде доречним серед бургундців, більш того, навіть серед їхніх сусідів з Іль-де-Франсу. Наскільки
ж більшою мірою це буде правильно у випадку з мовами різними? Отже, чудовий твір однією мовою
не може бути переданий іншою із збереженням тих особливостей, які він має в мові-джерелі." [7: 46].
Для доказу він посилається на Ієроніма Стридонського: "Саме тому Ієронім у своєму посланні про
кращий спосіб перекладу висловлюється так: "Так ось, коли я перекладаю дослівно, то виходить
незграбно, а варто мені з необхідності, щось змінити в порядку чи способі викладення, як
виявляється, що я погрішив проти обов’язків перекладача…Так що, якщо комусь здається, що при
перекладі краса складу залишається незмінною, то нехай він дослівно перекладе латиною Гомера,
більш того: хай передасть його прозою його ж власною мовою, і тут ти побачиш, що розміщення слів
сміховинне, а найкрасномовніший із поетів ледве-ледве володіє мовою" [7: 46].
Бекон скаржиться на бідність сучасних йому народних мов: "Бо нехай хто-небудь із чудовим
знанням такого предмета як логіка, або якогось іншого, спробує передати його рідною мовою, то він
побачить, що йому не лише бракує думок, але й слів; так що ніхто не зможе зрозуміти цю дисципліну,
перекладену у її справжній силі. Тому жоден латинянин не зможе як слід зрозуміти мудрості Святого
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Письма та філософії, якщо він не розуміє тих мов, з яких вони перекладалися. По-друге, ми повинні
враховувати, що перекладачам бракує слів латинською мовою для передачі конкретних творів, бо ці
твори не були з самого початку створені латиною. Тому в них використано дуже багато слів з інших
мов. А оскільки ці слова незрозумілі тим, хто цих мов не знає, то вони і вимовляються неправильно, і
пишуться не так як слід. А через незнання латини вони часто замість неї без міри використовують
іспанську чи інші місцеві мови. Наведу лише один приклад із книжки Аристотеля про рослини, де
той пише: "Belenum дуже шкідливий у Персії, при пересадці у Єрусалимі стає їстівним". Слово
belenum не є словом науковим. Воно запозичене з іспанської мови. А його латинська назва jusquiamus
[блекота – Прим. авторів]. Після того, як наді мною, коли я не міг зрозуміти, що читаю, насміялися
мої іспанські студенти, яким, зрозуміло, відомі слова своєї власної мови, то я від них врешті-решт
дізнався значення цього слова, а також й багатьох інших" [7: 46].
Також Р. Бекон указує на необхідність знання предметної області перекладу, та джерельної та
цільових мов, що на той час було новим: "По-третє, хоча перекладач повинен досконало знати
предмет, з якого він бажає перекладати, та дві мови, з якої та на яку він перекладає, лише перший
перекладач Боецій повністю володів обома мовами, і лише майстер Роберт на прізвисько Гросс-тет
[Велика голова], недавній єпископ Лінкольнський, знався на науці. А іншим звичайним перекладачам,
таким як Герард Кремонський, Михайло Скотт, Аделард Англійський, Герман Тевтонець, з якими ми
бачилися в Парижі, істотно бракувало як мовних знань, так і знань наукових; що визнавав уже
згаданий Герман стосовно себе та інших, і про що свідчать їхні переклади. [Сучасні вчені вважають
різку критику якості перекладів цих перекладачів з боку Бекона необґрунтованою – Прим. авторів].
Бо настільки великими є перекручення, необробленість та колосальні труднощі в перекладах
Аристотеля, що ніхто не може їх зрозуміти, і кожен переклад суперечить іншому, і раз за разом
знаходяться хибні твердження, як стає зрозуміло при порівнянні перекладів різних перекладачів та
текстів різними мовами.
Неправильні твердження та багато поганих перекладів так само мають місце і у випадку зі
священними текстами. Адже Ієронім доводить, що в перекладах Сімдесяти тлумачів, Феодотіона та
Аквіли міститься багато помилок, і оскільки ці помилки були розтиражовані по всіх храмах, то всі
вставали на захист перекладу Сімдесяти, немов на захист власного життя, а Ієроніма вважали за
фальсифікатора та викривлювача Святого Письма, аж доки потроху істина з гебрайської мови не
прояснилася згідно з перекладами латиною святим Ієронімом. Проте, щоб не збивати з пантелику
латинян надто великими змінами, з цієї причини, як сам він про це пише, іноді брав він із
Септуагінти, іноді з Феодотіона, іноді з Аквіли, й, отже, залишав багато так, як було перекладено
іншими, і з цієї причини багато неправильних місць збереглося... Але й добре відомо, що Ієронім,
підвладний людським слабкостям, також, траплялось, помилявся у власних перекладах, як він сам
часто зізнавався" [7: 46].
Після спроб відхилити латинські тексти Аристотеля як недостовірні, зіпсовані та такі, що його
перекручують, твори цього грецького філософа були заново перекладено з грецьких текстів з метою
позбавлення їх арабських доповнень [10]. Найвизначнішими з цих перекладачів був англієць Роберт
Гросстет (1168 – 1253), єпископ Лінкольнський, канцлер Оксфордського університету.
П е р с п е к т и в у подальшого досліджень бачимо в типологічних порівняннях.
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Кальниченко А. А., Подминогин В. А. История перевода и мыслей о переводе в Англии
(ранний среднеанглийский период).
В статье рассмотрены история перевода и история мыслей о переводе в средневековой
Англии раннего среднеанглийского периода от нормандского завоевания 1066 г. до
эпидемии чумы средины XIV в. Исследуется перевод с латинского языка на более
престижные, англо-нормандский и английский языки.
Kalnychenko O. A., Podminogin V.O. The history of translation and translation thoughts in England
(early middle english period).
The study deals with the history of translation and the history of translation thoughts in medieval England of
the Early Middle English period from the Norman Conquest of 1066 to the Black Death (mid-XIV c.). The
article investigates translations from Latin into more prestigious at that time Anglo-Norman and English.
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ФУНКЦІЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ КЛАС: ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ
ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІДІОМАТИКИ
У статті розглянуто необхідність використання функціонального підходу у процесі дослідження
ідіоматики і проаналізовано поняття "функція", "вживання", "ефект", "функціональність" і
"функціональний клас". Акцентовано увагу на провідній ролі регулятивної функції у процесі комунікації.
Поява когнітивно-дискурсної теорії як реакції на структурні і генеративні парадигми визначила
розуміння мови як відображення взаємодіючих структур свідомості, природний зв'язок процесів
пізнання і комунікації [1: 3; 2: 17-18; 3: 11; 4: 14; 5: 10]. "Когнітивні дослідження <…> знаходять
логічне продовження у висвітленні тих або інших об’єктів вивчення у функціональному ракурсі.
Доцільність і обґрунтованість такого евристичного "ланцюжка" випливає з нерозривності базових
функцій мови: когнітивної і комунікативної" [6: 11].
Функціональність у мовознавстві почали тлумачити як комунікативність, виходячи з того, що
"мова є засобом спілкування з провідною комунікативною функцією" [7: 9]. Те, що мова є засобом
комунікації, а комунікація, у свою чергу, є функціональною якістю, не викликає сумнівів. Питання
полягає у тому, чи є можливим розглядати комунікативність як функцію мови, тобто, чи є
комунікативність тією головною функціональною якістю, що каузує існування мови. Уявлення про
акт комунікації як такий у якому протікає простий обмін інформацією видається занадто ідилічним і
не відповідає реальності, оскільки акт спілкування – це арена для впливу на свідомість співбесідника
[8: 61, 76].
Мова є ефективним засобом проникнення у когнітивну систему реципієнта, і виступає у якості
соціальної сили, як засіб нав’язування поглядів [9: 7]. Тому, на наш погляд, правомірною видається
точка зору А.В. Кравченка, який зазначає, що значна частина теоретичного багажу, накопиченого
мовознавством становить звід прописних істин, не погоджуватися з якими – все одно, що вчинити
святотатство, підняти руку на дещо, освячене часом і традицією. Автор нагадує нам застереження
М.І. Жинкіна про те, що "самим небезпечним є випадок, коли традиційно сформована інтерпретація
несвідомо діє таким чином, що людина обходить факти і навіть не хоче звертати на них увагу" [10:
138].
За визначенням лінгвістичного енциклопедичного словника функція мови – це роль (вжиток,
призначення) мови у людському суспільстві. Функції мови є проявом її сутності, призначення і дії у
суспільстві, тобто вони є характеристиками (якостями), без яких мова не може існувати [11: 564].
Якість – це те, завдяки чому предмет протягом певного часу залишається тотожним самому собі і
те, що, у певній мірі, відрізняє його від інших предметів. При докорінній зміні якості даний предмет
стає іншим предметом [12: 340].
Розрізняють природні, системні і функціональні якості. Під природними якостями розуміють
матеріально-структурні особливості реалії, які визначаються з точки зору свого матеріального складу.
Системні якості мають складну інтегральну природу. Вони, як правило, знаходяться поза межами
безпосереднього спостереження і тому виявити їх можна лише за допомогою наукового аналізу, який
охоплює всю систему в цілому. Природу функціональних якостей зумовлює призначення реалії. За
принципом примату функціональних якостей над матеріально-структурними визначаються всі
предмети, створені людиною [13: 71-72].
О.В. Лещак підкреслює той факт, що функція визначає структуру а не навпаки (порівняй "функція
є структурно обумовленою" [14: 181]) і зазначає, що людське визначення конкретно-фізичних
предметів відбувається не за їх матеріальною сутністю, а за їх функціональним призначенням.. На
думку автора, буттєві властивості предметів, такі як молекулярна і атомарна структура, ігноруються
нашою свідомістю на користь прагматично-функціональних потреб. "Дзеркало для нас – це не скло, а
предмет, у якому можна побачити своє відображення <…>. Спосіб нашого бачення предметів
органічного і неорганічного світу, які не є результатом людської діяльності також підпорядковується
принципу функціонального залучення до нашої предметної прагматичної діяльності…" [15: 36-37].
Інакше кажучи, висловити свою думку "нейтрально" видається неможливим. Залучаючись до
процесу комунікації, людина "змушена зайняти "позицію" і "здійснювати вплив" [16: 92]. Таким
чином, соціальний вплив мовця визначається його результатами і наслідками, незалежно від
характеру отриманого результату: запланованого або неочікуваного.
На думку В.Г. Гака, поняття функції пов’язане з поняттям цільового призначення, незалежно від
того, ким створюються це призначення – людиною чи природою і ,відповідно, пропонується
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розрізняти функцію, вживання та ефект. Об’єкт виникає або створюється з певною метою, але іноді
його призначення може змінюватися. У такому випадку говорять про вторинну, переносну функцію
об’єкта. Вживання відрізняється від функції тим, що воно є непередбачуваним системою, але,
водночас, наближається до функції за цілеспрямованістю своєї дії, у якій проявляється функція.
Вживання має нерегулярний, факультативний характер. Ефект, у свою чергу, характеризується
нецілеспрямованістю. Функції властива інтенціональність і регулярність її прояву. Вживанню також
притаманна інтенціональність, але воно є непередбачуваним системою. Ефект не залежить від наміру
і має оказіональний характер. Відмінність функції від вживання та ефекту полягає в основі
розрізнення семантики і прагматики мовного висловлювання. Аналізуючи мовні факти, видається
доцільним розрізняти функції (первинні і вторинні), вживання і ефекти. Однак, слід зазначити, що за
умов високої частотності та регулярності мовного явища, вживання може перейти до однієї з функцій
мовного факту. Навмисне створення ефекту може також спричинити перетворення останнього на
вживання або функцію [14: 181-182].
Певне поняття можна виразити декількома номінативними засобами. Але кожен з них буде мати
своє власне призначення (функцію). В залежності від інтенцій (свідомих або несвідомих) і
референтної ситуації, мовець обирає (свідомо або несвідомо) той чи інший номінативний засіб. Якщо
ситуація вимагає від мовця необхідності інтенсивного впливу на свідомість адресата, він вживає
експресивні одиниці, до числа яких входять ідіоми. Велика кількість різноманітних маніфестацій
одного поняття обумовлена різними інтенціями його втілення у мовленні з метою успішної регуляції
поведінки комунікантів. У різних позиціях комунікації семантема (інваріант поняття) в залежності від
мети висловлювання може бути представлена різними структурними варіантами. Причому інваріант і
основний варіант не є семантично тотожними явищами. Інваріант поняття можна представити як
сигніфікат, ядро, комплекс загальних сем, а його варіанти – як функціонально навантажені одиниці,
що об’єднуються навколо ядра у концепт.
Отже, головним є відповідність реалії своїй функції, а її матеріальний склад є важливим, однак,
другорядним питанням, оскільки декілька реалій можуть виконувати одну функцію, незалежно від
свого матеріального складу (дерев’яний, пластиковий, скляний, залізний тощо стіл).
Функцію реалії можна адекватно визначити лише у тому випадку, якщо суб’єкт пізнання сприймає
цю реалію як ціле, що взаємодіє з середовищем, причому системопороджуючий, системоутворюючий
фактор цього цілого є зумовленим середовищем, у якому воно існує. Така форма пізнання відома як
системоцентризм [8: 42].
Термін "системоцентризм" іноді розуміють як підхід, що панував у післясосюрівській лінгвістиці
та був пов'язаний з тлумаченням мови як зовнішнього об’єкта, відокремленого від дослідника.
Замість інтуїтивних критеріїв опису були розроблені чіткі критерії, багато у чому запозичені з
математики" [17: 69].
На наш погляд, форма пізнання, що існувала у першій половині ХХ ст., скоріше за все нагадує
предметоцентризм – "форму пізнання, яка є найбільш відомою буденній свідомості і, тому
сприймається як єдина можлива форма" [13: 37].
У центрі уваги предметоцентрично налаштованого суб’єкта опиняється окрема реалія, яка, як
правило, розглядається у зв’язках і відношеннях зі своїм найближчим оточенням. Для
предметоцентризму неважливо, яким чином величезна кількість окремих реалій інтегрується у
цілісність – для нього достатньо факту існування цих окремих реалій. Предметоцентризм не в змозі
побачити ціле, оскільки воно сприймається як множинність, сума елементів: "ліс для
предметоцентриста – це сукупність дерев, а мова – це сукупність знаків" [8: 42-43].
Вже на початку другої половини ХХ ст. вчені намагаються подолати предметоцентричний підхід.
Структура розглядається як автономна сутність з внутрішніми залежностями. Термін "структура",
відповідно, позначає не просто набір компонентів, а ціле, утворене взаємопов’язаними елементами
таким чином, що кожен залежить від інших і розкриває свою сутність тільки завдяки відносинам з
іншими елементами" [18: 122].
Однак замкненість усередині системи не дозволяє побачити, що відбувається за її межами, тобто
як вона працює. І, тому, лише невизнання системи як простої суми елементів не дозволяє автору
позбутися предметоцентричного сприйняття.
Бачити об’єкт як систему означає сприймати його як ціле, що взаємодіє з середовищем, причому
властивості цілого свідомо не зводяться до суми властивостей його елементів, а поведінка – до
функціонування будь-якого з них. У світі людини системоутворюючим фактором, як правило,
виступає функція, а це означає, що такі системи є перш за все функціональними (курсив наш)
системами. У межах системного підходу слід також розрізняти елемент і основну складову частину
системи, яку у лінгвістиці називають одиницею. Елемент і частина системи – різні сутності: не можна
у складному організмі вважати клітину частиною, а орган – елементом. Елемент і частина
співпадають лише у простих системах. У межах такої мікросистеми як синонімічний ряд слово є і
елементом і частиною. Послідовне розмежування елемента і частини є необхідним, перш за все, тому
що лише частина системи здатна помітно впливати на складне ціле, яке є результатом взаємодії
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підсистем, а не елементів [8: 44-45, 47]. Таким чином, системний підхід означає розгляд мови як
цілого, що взаємодіє з середовищем, у ролі якого виступає соціум.
Отже цілком справедливою є думка про те, що середовищем у якому існує система мови є
комунікативне середовище, мовний колектив.
Комунікація – це спілкування, обмін думками, ідеями тощо, специфічна форма взаємодії людей у
процесі їх пізнавально-трудової діяльності [11: 233].
Розглядаючи мовленнєву діяльність "як єдність спілкування і узагальнення, можна уявити цю
єдність як одночасне виконання у мовленнєвій діяльності декількох функцій мови" [19: 31].
Комунікативну функцію прийнято розглядати як базову поряд з когнітивною (гносеологічною,
пізнавальною). З базовими функціями як первинними співвідносяться похідні. До комунікативної,
таким чином, належать контактовстановлююча (фатична), конативна (функція засвоєння),
волюнтативна (впливу), функція збереження і передачі національної самосвідомості, культурноісторичних традицій народу тощо [11: 564].
Однак доцільним видається розрізняти функції мови, які обов’язково проявляються у будь-якому
мовленнєвому акті і які є факультативними. Відповідно, під функціями мови пропонується розуміти
лише ті функціональні характеристики мовленнєвої діяльності, які проявляються у будь-якій
мовленнєвій ситуації. У сфері спілкування такою функцією є комунікативна і, якщо розглядати її
абстраговано від єдності спілкування і узагальнення, то ця функція є, по суті, функцією регуляції
поведінки (виділено нами). Нічого іншого поняття "комунікація" не містить [19: 32].
У комунікативній функції мова проявляє свою знаряддєво-знакову сутність (виділено нами),
завдяки чому комунікація стає найважливішим механізмом становлення індивіда як соціальної
особистості, провідником настанов даного соціуму (виділено нами), які, у свою чергу, формують
індивідуальні і групові настанови. Комунікація є засобом корекції асоціального прояву індивіда
або групи (виділено нами). Оскільки комунікація – це соціальний процес, вона формує суспільство у
цілому, виконуючи у ньому функцію зв’язку [11: 233].
Визнання регулятивної функції як основної [8; 9; 16; 19; 20; 21; 22; 23] дозволяє стверджувати, що
мова є інструментом впливу на свідомість (колективну чи індивідуальну) і має знакову природу.
Таким чином, визнається примат функції над субстанцією (структурою).
Термін "регуляція" позначає досить широкий спектр впливу на свідомість співбесідника, мета
якого є "нормалізація" свідомості співбесідника згідно уявлень суб’єкта мовлення про "належне і
бажане". Рушійною силою будь-якої людської діяльності є протиріччя між належним і даним.
Матерія, у свою чергу, організується для використання з певною метою, для забезпечення певної
діяльності, для того, щоб функціонувати. Функція мови – це регулятивна функція" [8: 79, 84-85].
Поділяючи в цілому погляди О.М. Рудякова, ми дозволимо собі дещо не погодитися з його
думкою, що єдиним людським інструментом наведення ладу у свідомості співбесідника є мова. На
нашу думку, мова не є єдиним засобом регуляції поведінки: поряд з мовою значну (але іноді
факультативну (наприклад, як у телефонній розмові) роль відіграють немовні, невербальні засоби такі
як жести, міміка, мова тіла тощо.
Під час акту комунікації мовні та немовні засоби взаємодіють, що обумовлює їх високу загальну
ефективність у процесі регуляції поведінки. Але вирішальна роль все ж таки належить вербальним
засобам, невербальні, при цьому, виконують корегуючу функцію, хоча при відсутності мовних
засобів можуть виступати у ролі повноправних регулятивних факторів.
Г.Є. Крейдлін наголошує на бажаній інтеграції невербальної семіотики і лінгвістики у рамках
загальної теорії комунікації та зазначає, що паралельне існування і взаємодія мови тіла і мови слів у
комунікативному акті є можливими через те, що глибинні процеси, які лежать в основі невербальної і
вербальної діяльності людини є аналогічними (за функцією – регулятивні, за природою – знакові).
Про це, на думку автора, свідчать наступні факти: а) смисл за певних умов можна виразити лише
жестами (наприклад, смисл "мовчи" і жест "прикласти палець до губ", або лише словами чи
комбінаціями слів і жестів ("йди (ходи) сюди", "відмінно" і, відповідно, жести "поманити пальцем" і
"показати великий палець"); б) жестова поведінка людей, як і мовленнєва, змінюється у просторі, часі
та під впливом соціоекономічних і культурних умов, які, у свою чергу, також змінюються; в) жести,
як і мовні одиниці є, здебільшого, символічними знаками: вони утворюють лексикон мови тіла
подібно до того, як лексичні одиниці складають словник природної мови; (г) багато жестів
допускають переклад на відповідні одиниці вербальної мови і на "іноземну" мову жестів, причому
проблеми перекладу, пов’язані з мовами жестів є приблизно такими ж як і проблеми, що стосуються
перекладу з однієї природної мови на іншу [24: 6, 18].
Таким чином, у процесі спілкування функцію регуляції поведінки можуть виконувати як вербальні
так і невербальні засоби. На наш погляд, лише інтегральний підхід до вивчення вербальних і
невербальних систем та їх функцій може пояснити появу і онтогенез природної мови. Той факт, що
жести ще й досі співіснують з мовними одиницями свідчить про те, що концентрація нашої уваги на
їх онтогеничному зв’язку, можливо, дозволить зрозуміти яку саме інформацію передавала мова на
момент своєї появи.
57

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

Регуляція може бути неопосередкованою і опосередкованою, а реакція на неї – миттєвою або
затриманою. У мовленнєвій діяльності ця функція здійснюється як: а) індивідуально-регулятивна
функція, тобто функція вибіркового впливу на поведінку однієї або декількох людей; б) колективнорегулятивна функція в умовах масової комунікації, розрахованої на велику і недиференційовану
аудиторію; в) саморегулятивна функція при плануванні власної поведінки [19: 32].
Визнання комунікативної функції як основної надто гармонійно поєднується з субстанціональним
визначенням мови (якщо мова – це система знаків, то використання мови – це передача інформації,
закріпленої за знаками). Проте подібний підхід є прийнятним лише до того часу, поки ми
залишаємося усередині системи мови, поки ми не розглядаємо мову як ціле, яке взаємодіє з
середовищем, поки ми не ставимо перед собою просте, але очевидне питання про те, чому у людини
виникає потреба передавати інформацію. "У рамках комунікативних уявлень про основну функцію
мови воліють залишатися ті лінгвісти, які тяжіють до внутрішньосистемних законів організації мови і
для яких необхідним є абстрагування від взаємодії мови з середовищем." [8: 67-68].
У сучасному мовознавстві розвиток лінгвістичних парадигм визначається передусім виявленням
можливостей нових інтерпретацій вже відомих фактів, а не відкриттям принципово нових реалій і
категорій,. що, у свою чергу, обумовило концентрацію уваги на функціональних теоріях.
Під субстанціональною теорією ми розуміємо знакову теорію, оскільки визначення мови як
знакової системи є визначенням мови за її природою або субстанцією.
У рамках знакової теорії слід звернути увагу на те, що термін "знакова система" означає "систему,
яка має певну природу" (субстанцію), а не "систему, що складається зі знаків". Визначення "система
знаків" і "знакова система" не є тотожними. Мова – це не система знаків, а знакова система. На
перший погляд, формальна різниця у визначеннях приховує два принципово різних способи
сприйняття об’єкту: предметоцентризм і системоцентризм. Знакові системи створюються і
використовуються людьми як знаряддя, як засіб збереження і вираження комунікативно призначеного
колективного знання. Оскільки мову не було знайдено як готовий і для чогось прилаштований
продукт, її поява має обумовленою певними людськими потребами, певною соціальною функцією [8:
53-57].
Мова функціонує не тому, що вона є системою, а, навпаки, є системою, щоб виконувати свою
функцію і відповідати певному призначенню [25: 156]. Таким чином, можна зробити висновок, що
мова належить до явищ, які визначаються за своєю функцією.
Взаємовідношення між комунікацією і регуляцією можна, відповідно, представити таким чином:
комунікація є форма здійснення регуляції. Вплив на свідомість є неможливим без передачі
регулятивно призначеної і організованої інформації. Мова має знакову природу, щоб зберігати і
передавати інформацію, яку вона зберігає і передає, щоб відповідати своїй функції. Однак головне
завдання полягає не в констатації того, що мова виконує функцію регуляції, а у тому, щоб показати,
як регулятивність мови зумовлює її будову і функціонування [8: 86-87].
Ідіоми, на наш погляд, є з’єднувальною ланкою між концептами, своєрідною асоціативною
хвилею, яка метафорично або метонімічно (а іноді шляхом синкретичного симбіозу різних засобів
трансформації значення) поєднує два або більше фрагменти знань про світ у один складний феномен,
підкреслюючи при цьому культурну специфіку певної мови.
В залежності від функціональної спрямованості людина виокремлює той чи інший аспект явища і
залучає його до процесу семіозису, що може призвести до появи ідіоматичної номінації. Один образ
метафорично/метонімічно накладається на інший, і доки зберігається відстань між ними та їх взаємна
проекція, до тих пір зберігається поняття ідіоматичності мовної одиниці, тобто такої одиниці, яка має
властивість здійснювати інтенсивний вплив на свідомість. Ідіома – це одиниця, яка при реалізації
викликає ефект експресивної несподіваності і, водночас, експресивної влучності щодо референтної
ситуації.
Ми вже зазначали що, частотність може перетворити ефект або вживання на функцію.
Оказіональна експресивна одиниця може перейти до розряду узуальних (а потім, можливо, і
нормативних) за умов високої частотності і регулярності її вживання. Водночас, частотність і
регулярність може призвести до втрати ідіоматичною одиницею експресивного впливу на свідомість.
Регулярне вживання ідіоми може стерти "міжобразну відстань", яка, по суті, визначає регулятивну
силу у процесі комунікації. Отже, функціональний клас ідіом визначається, насамперед, своїм
призначенням, своєю провідною регулятивною роллю у процесі комунікації. Ідіома є одним з
найважливіших засобів впливу або регуляції, який має знакову природу, тобто саме регулятивна
функція породжує унікальну знакову субстанцію ідіоматичних одиниць.
При функціонально-ономасеологічному підході стираються межі між рівнями мовної структури
[14: 182], різнорівневі одиниці об’єднуються в один функціональний клас, оскільки формальні
одиниці, як правило не співпадають з функціональними. "Кожного разу, коли ми чуємо про
асистемне у системі природної мови, слід обговорювати недосконалість уявлень про систему" [8:
127], а не її неповноцінність. Це свідчить про те, що розбудову функціональної теорії ще не
закінчено: Відсоток структурних класифікацій є незрівнянно вищим у порівнянні з функціональними.
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Перешкодою до цього, на наш погляд, є зосередженість лише у межах традиційно-структурного
підходу і використання функціоналізму як формальної методики, що скоріше за все нагадує
підведення функції під форму.
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Матеріал надійшов до редакції 17.04.2006 р.

Сингаевская А.В., Мосейчук А.М. Функция, функциональность и функциональный класс:
функциональный подход к изучению идиоматики.
В статье рассмотрено необходимость использования функционального подхода в процессе
исследования идиоматики и проанализированы понятия "функция", "употребление", "эффект",
"функциональность" и функциональный класс". Акцентировано внимание на ведущей роли
регулятивной функции в процессе коммуникации.
Syngayivska A.V., Moseichuk O.M. Function, functionality and functional class: functional approach to
idiomacy.
The paper focuses on functional approach to studying idiomacy and analyzes such notions as "function",
"usage", "effect", " functionality" and " functional class". Some consideration is also given to the leading
role of function of regulation in the process of communication.

59

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

УДК 81’42=111

С.І. Потапенко,
кандидат філологічних наук, доцент
(Ніжинський державний університет)
СТРУКТУРА АНГЛОМОВНИХ СТАТЕЙ В АСПЕКТІ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПУБЛІКАЦІЇ
ЧАСОПИСІВ НОВИН
У статті показано, як щотижнева періодичність публікації англомовних журналів новин визначає
використання стратегій і тактик перцептивно-аналітичної, просторової та темпоральної
презентації змісту, покладених в основу структурації статей та їхніх окремих блоків.
Лінгвістика все більше уваги приділяє вивченню медіа-дискурсу, утвореного каналами передачі
повідомлень [1: 25] та розповсюдження дискурсу [2: 163]. У сучасному контексті розвитку науки
медіа здебільшого пов’язують із засобами масової інформації (ЗМІ), тобто розглядають як основу
формування мас-медійного дискурсу [3: 7; 4: 8; 5: 4], який залежно від використаних каналів
розшаровується на дискурси преси, радіо, телебачення, інтернету [6: 15].
Сучасний медіа-дискурс аналізують у різних аспектах [6: 10]. Один із них – дослідження його
організації. При вивченні газетного дискурсу залучають поняття архітектоніки, композиції,
структури, гіпертексту, запозичені із різних сфер діяльності. Поняття архітектоніки, яке прийшло з
архітектури, акцентує подібність між газетною сторінкою та будівлею, підкреслюючи пропорційність
окремих частин, естетичний рівень побудови [7: 369-370]. Поняття композиції, запозичене з
образотворчого мистецтва та художньої літератури, відбиває організацію різнорідних елементів
форми, яка розташовує і співпорядковує їх, надаючи виданню єдності та цілісності [8: 13]. Структуру
газети розглядають як спосіб її внутрішньої організації [9: 25].
Для опису організації газет також залучають поняття гіпертексту [10: 216; 11: 172], який тлумачать
як засіб нелінійної презентації інформації [12: 24]. Проте зведення структури друкованих видань до
електронного гіпертексту вважаємо невиправданим, оскільки попередниками сітьових ЗМІ були
паперові газети та журнали, які започаткували основи інформаційного дизайну [13: 82]. Проти
вказаного уподібнення свідчать відмінності в сприйнятті людиною друкованого дискурсу та
електронного гіпертексту. При взаємодії з гіпертекстом читач переключається з ситуативних моделей
на засоби виділення (foregrounding) [14: 259], що зумовлено різними межами поля візуального
сприйняття, встановленими екраном і друкованою сторінкою. На газетній шпальті одночасно
з’являються всі матеріали, що дозволяє адресатові одразу обрати текст, який привертає його увагу, а в
більшості гіпертекстів вузли, приєднані до поточного тексту, перебувають за межами екрана [15:
160].
При інтерпретації друкованого медіа-дискурсу як гіпертексту поза увагою залишається роль
адресата та різні можливості доступу до медіа. Розгортання електронного гіпертексту підпорядковане
волі користувача, який може звернутися до нього в будь-який момент. Водночас інші види медіадискурсу пропонують інформацію з певною ритмічністю, незалежною від бажання адресата. Це,
передусім, стосується дискурсу новин [16: 111; 17: 192], який ґрунтується на взаємодії ритмів подачі
інформації з її актуальністю. Англомовні радіо- та телевізійний дискурси новин спираються на
щогодинну та півгодинну ритмічність, публікація газет співвідноситься з щоденною періодичністю, а
журналів новин – із щотижневою. Темпоральний чинник визначає проміжки часу, відведені для
презентації окремих повідомлень у телевізійному випуску [18: 214], а різна ритмічність виходу
друкованих видань зумовлює цілу низку інших властивостей газетного й журнального дискурсу:
формат видань, якість паперу, ступінь актуальності та аналітичності інформації, відбір тем
повідомлень, їхнє розгортання та мовне оформлення.
Відповідно, мета статті полягає у виявленні впливу щотижневої періодичності публікації
журналів новин на структуру статей. Така ритмічність виходу часописів зумовлює іншу перспективу
подачі змісту порівняно з газетними новинами, які підпорядковані щоденним ритмам діяльності
людини. Статті журналів новин мають більш аналітичний характер, повідомляють про події, які
сталися за довший період часу та на більшій території. Вказані чинники відображені у виборі
когнітивно-дискурсивних стратегій та тактик, призначених для розподілу та впорядкування текстової
інформації згідно з активованими концептуальними структурами. В аспекті щотижневої
періодичності публікації журналів статті будуються за допомогою стратегій та тактик, які апелюють
до перцептивного та розумового досвіду читача, локалізують події в просторі та співвідносять їх із
точками відліку різних темпоральних шкал. Стратегії визначають структуру статей, тобто їхню
внутрішню організацію, а тактики пов’язані з побудовою окремих текстових блоків.
Стратегії та тактики перцептивно-аналітичної презентації змісту визначають вживання
номінативних одиниць, які ведуть читача від сприйняття ситуації до її аналізу. Тактики цієї групи
© Потапенко С.І., 2006
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покладені в основу структури інтродуктивних блоків, у яких номінативні одиниці презентують
ситуації в послідовній та узагальненій перспективі [19: 28-29].
На відміну від тактик, які визначають структуру окремих текстових блоків, стратегії
перцептивно-аналітичної презентації змісту зумовлюють розгортання статей, у заголовках яких
предикативні одиниці позначають сприйняття, вступаючи із текстами в наслідково-причинові або
пояснювальні відношення.
Наслідково-причинові зв’язки покладені в основу розгортання статей, у яких номінативні одиниці
в початкових реченнях окремих абзаців пояснюють причини виникнення ситуації, описаної
заголовком. На вказаних відношеннях ґрунтується стаття під заголовком Indonesia: SBY Feels the Heat
(Newsweek 19.09.2005, 48). Присудок feels позначає сприйняття, а додаток the heat, що вказує на
спеку, позначає її інтенсивність. При розгортанні цієї статті номінативні одиниці у початкових
реченнях окремих абзаців позначають протидію суспільних груп та її інтенсивність, тобто активують
КІЛЬКІСНУ ВЕРТИКАЛЬ, а також вказують на суспільний статус осіб, співвідносний із
СУСПІЛЬНОЮ ВЕРТИКАЛЛЮ. Остання покладена в основу організації інтродуктивного блоку, про
що свідчить уживання групи присудка swept to victory. Водночас у наступних абзацах зміст заголовка
пояснюється предикативними одиницями, які позначають ПРОТИДІЮ різних суспільних груп, а
залежні одиниці скалярної семантики вказують на її інтенсивність: (1) It’s been almost one year since
Susilo Bambang Yudhoyono, or SBY, swept to victory; (2) But now Indonesia is facing what analysts are
calling a "mini-crisis" prompted by skyrocketing crude-oil prices; (3) That’s certainly the view of global
investors, who’d hoped for quick action to lower subsidies and avert a budget crisis; (4) The market’s jitters
have already been expressed; (6) Yudhoyono’s approach to the problem is proving expensive.
ПРОТИДІЯ, позначена в другому абзаці присудком is facing, співвіднесена номінативними
засобами в різних позиціях цього блоку із певними видами ВЕРТИКАЛІ. Обставина by skyrocketing
prices ("цінами, які ростуть") у другому абзаці вказує на рух УГОРУ КІЛЬКІСНОЮ ВЕРТИКАЛЛЮ,
а означення to lower subsidies у третьому абзаці відображає поступ у протилежному напрямку.
Предикатив expensive у шостому абзаці знову вказує на рух УГОРУ КІЛЬКІСНОЮ ВЕРТИКАЛЛЮ.
Нагромадження перерахованих номінативних засобів має на меті пояснити причини незадоволення
президентом країни, які узагальнені підметом the market’s jitters на початку четвертого абзаца та
суб’єктно-предикатним комплексом в сьомому абзаці, котрий експлікує причиново-наслідкові
відношення, описані в заголовку: (7) Higher gas prices could spark social unrest.
Пояснювальні відношення між заголовком, який спирається на перцептивний досвід читача, та
змістом статті встановлюються, коли заголовок імплікує перцептивне сприйняття, яке описується при
розгортанні тексту. Так, у заголовку Europe: A European Sahara? (Newsweek 8.08.2005, 18) власна
назва Sahara апелює до знань про пустелі. Відповідно, у початкові речення окремих абзаців висунуто
номінативні одиниці, які позначають рух від сприйняття до аналітичної діяльності. На перцепцію
вказують присудки looked ("виглядало") та felt ("відчувалось") у першому абзаці, дієслівна форма to
imagine у другому та група присудка threatened by "desertification" у третьому: (1) It looked and felt like
hell; (2) With bursting thermometers, historic droughts and dozens of fires raging from Portugal to Greece, it
isn’t hard to imagine an apocalyptic future for southern Europe. Evidence is mounting to support just such
fears; (3) The Desert watch project reports that 300,000 square kilometers is threatened by "desertification".
Аналітичну презентацію ситуації в трьох абзацах наступного блоку акцентують предикативні
одиниці mean, remember та would transform: (4) This doesn’t mean sand dunes will be drifting across the
streets; (5) Remember the killer summer heat wave of 2003; (6) Such changes would transform everything
from natural ecosystems to basic water supplies.
Номінативні одиниці warmer та drier у початкових реченнях сьомого та восьмого абзаців, які
утворюють третій блок, повертають читача до досвіду сприйняття: (7) There’s little doubt that Europe is
getting warmer; (8) With drier woods and fields, less water and hotter temperatures.
Водночас суб’єктно-предикатні структури в абзацах четвертого блоку повідомляють про вплив
ситуації, описаної у попередньому тексті, на життєдіяльність населення, тобто співвідносять
інформацію з концептуальними структурами, які презентують силову взаємодію: (9) Farmers are not
the only ones to suffer; (10) The weather changes aren’t affecting; (11) The uncertainty gives an ominous
undercurrent; (12) Protecting against similar catastrophes.
Поряд зі стратегіями перцептивно-аналітичного відображення змісту в журнальних статтях
поширені стратегії топологічного представлення змісту, яких немає в газетних новинах. Крім того, у
журнальному дискурсі тактики топологічної презентації змісту визначають структуру блоків статей,
чим відрізняються від відповідних тактик газетних новин, які зумовлюють відбір номінативних
одиниць окремих абзаців.
Тактики топологічного відображення змісту покладені в основу висунення на початок
інтродуктивних блоків одиниць, які позначають місця подій – країни, міста або абстрактні простори,
котрі слугують фоном для розгортання текстів про події, пов’язані з силовою протидією або рухом. У
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таких статтях інтродуктивні блоки структуруються за допомогою тактик експліцитної та імпліцитної
топологічної презентації. При застосуванні першої із них топоніми включаються до складу обставин,
а при використанні другої виконують функцію підмета, інтерпретацію якого визначає семантика
присудка [19: 26-27].
Стратегії топологічної презентації змісту зумовлюють винесення в початкові речення абзаців
номінативних одиниць, які позначають вміст концептосфер, ідентифікованих рубриками: населення
країн, його прошарки, події, що сталися в державі, природні катаклізми тощо. На цій стратегії
ґрунтується текст під заголовком Iceland: The Icemen Cometh (Newsweek 23.05.2005, 27). Назва країни
в рубриці ідентифікує просторову концептосферу, на її ВМІСТ вказує означення icemen, яке позначає
населення країни, а присудок cometh, що іменує комету, наголошує на динамізмові розвитку країни.
При розгортанні статті номінативні одиниці в початкових реченнях окремих абзаців
ідентифікують країну в зовнішній та внутрішній перспективах. Перша проявляється у протиставленні
Ісландії іншим європейським державам, а друга полягає в ідентифікації об’єктів, розташованих у
межах країни, чим зумовлене вживання словосполучень heavy industry, яке позначає промисловість,
та conventional resources і geothermal energy, котрі іменують мінеральні ресурси: (2) Ireland? Nope.
Iceland. With 6 percent growth, the country outstrips most of Europe; (3) As Icelanders see it, the
recognition is overdue; (4) Like the Irish, the Icelanders play to their strengths. Heavy industry makes little
sense; (5) And if Iceland is short on conventional resources, it’s rich in geothermal energy.
Другий блок тексту ґрунтується на включенні Ісландії в більш загальний Європейський контекст,
про що свідчить вживання номінативних одиниць membership in the European Union та fellow
Europeans: (6) Ireland built its success on membership in the European Union, with its subsidies and
massive development aid. Iceland has not; (7) Fellow Europeans can testify to it.
Стратегії темпоральної презентації змісту визначають розгортання цілих статей, а тактики –
окремих абзаців. На відміну від газетних повідомлень, які починаються з останніх у часі подій [16:
244], у журнальних статтях тактики темпоральної презентації змісту мають три варіанти:
хронологічний, згідно з яким текст починається з найбільш давньої події; ретроспективний, при
якому початковою точкою викладу змісту слугує остання подія; змішаний, який ґрунтується на
чергуванні подій, різновіддалених від дати публікації часопису [19: 29-30].
Про застосування стратегії темпоральної презентації змісту сигналізують ужиті в заголовках
одиниці на позначення часу. Такі тексти розгортаються за рахунок одиниць, які ідентифікують точки
відліку на темпоральних осях, співвіднесених із певними сферами діяльності. Вказана стратегія
покладена в основу статті під заголовком Belgium: Nothing is Forever (Newsweek 8.08.2005, 22). У
його назві предикатив forever, що позначає дуже довгий час [20: 630], активує темпоральну шкалу
невизначеної довжини, а заперечна форма nothing обмежує її. Основний блок цього тексту
ґрунтується на ідентифікації точок відліку темпоральних шкал, пов’язаних із трьома місцями
виробництва діамантів: (1) Antwerp’s DIAMOND HERITAGE, SINCE 1447; (2) Antwerp’s stranglehold on
the diamond industry has been loosening for decades. The decline began in the mid-1970s. So is the vast
store of cheap labor back home; (3) Over the years, Gujaratis have outsourced much of Antwerp’s diamondcutting business; (4) As a diamond-trading center, Antwerp’s supremacy remains unchallenged – for the
moment. Fifty-five years ago all of the world’s diamond exchanges were located in the city; (5) In recent
years China has emerged as a manufacturer, with 30,000 polishers.
Перша темпоральна шкала, точки якої позначені обставинами since 1447 у першому абзаці, for
decades і in the mid-1970s в другому та fifty-five years ago в четвертому, відбиває етапи розвитку
виробництва діамантів в Антверпені. Друга темпоральна вісь, ідентифікована обставиною over the
years, вказує на період виробництва діамантів в Індії, а третя шкала, позначена обставиною in recent
years, – у Китаї.
Стратегія темпоральної презентації подій поєднується зі стратегіями співвіднесення змісту з
концептуальними структурами, які презентують динамічні та силові відношення. Такі журнальні
статті спираються на комбіновані стратегії темпорально-силової, сило-темпоральної та динамікотемпоральної презентації змісту. Перший компонент у назвах цих стратегій вказує на семантику
заголовків, а другий – на вибір номінативних одиниць при розгортанні текстів.
При застосуванні стратегії темпорально-силової презентації змісту в окремих блоках
вживаються номінативні одиниці, які позначають часові точки відліку, силову взаємодію та її місце:
країни або суспільні угруповування. Про застосування цієї стратегії в заголовках сигналізують
темпоральні одиниці time, season. Так, у заголовку Japan: A Long, Hot Summer (Newsweek 15.08.2005,
35) лексема summer ідентифікує період, протягом якого сталися події у Японії, позначеній назвою
рубрики, а лексема hot, що вказує на спеку, імплікує значну активність у країні в цілому.
Одиниці the death та a struggle, які в перших двох абзацах повідомляють про смерть політика та
боротьбу, яка їй передувала, ідентифікують події усередині правлячої партії: (1) The death of a
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politician early last week was a troubling sign for Japan’s ruling Liberal Democratic Party; (2) Nagoka’s
death reflected a bitter internal struggle within the LDP.
Про аналогічні події в країні повідомляють наступні три абзаци, на що в їхніх початкових
реченнях вказують сполучення одиниць public та voters з присудками isn’t too happy та never
galvanized: (3) The public isn’t too happy with the shaggy-haired prime minister either; (4) While the postal
reform has been Koizumi’s pet project, it never galvanized the voters.
Водночас останнє речення тексту повторює зміст заголовка, тобто представляє собою кульмінацію
статті: He’ll need all of his aplomb to get through what’s become a long, hot summer.
Стратегія сило-темпорального відображення змісту полягає у вживанні в заголовках
предикативних одиниць, які активують концептуальні структури, котрі представляють силові
відношення, а статті розгортаються із застосуванням номінативних одиниць, які активують
темпоральні шкали, оскільки події – це перш за все часові сутності [21: 170]. Продемонструємо
принципи організації таких текстів на прикладі статті під заголовком Afghanistan: How a Fire Broke
Out (Newsweek 23.05.2005, 28). Для її структурації використана синусоїдальна схема. Вона полягає в
ідентифікації темпоральної точки, найближчої до читача обставиною by the end of the week в першому
абзаці, попередньої точки обставиною on Friday, May 6 на початку другого абзацу та в поверненні
читача до початкової точки відліку на початку третього абзацу за допомогою обставини late last week:
(1) By the end of the week, the rioting had spread from Afghanistan throughout much of the Muslim world;
(2) The spark was apparently lit at a press conference held on Friday, May 6, by Imran Khan; (3) Late last
week Pentagon spokesman told NEWSWEEK that the original story was wrong.
На фоні темпорального інтродуктивного блоку основна частина статті присвячена поясненню
причин помилкової інтерпретації фактів, на що вказує запитання How did NEWSWEEK get its facts
wrong? на початку четвертого абзацу. Після цього подальший текст розгортається із застосуванням
двох тактик. При структуруванні абзаців, які повідомляють про причини антиамериканських
виступів, використана тактика ретроспективної презентації подій, відображена обставинами late last
year та as early as last spring: (5) Michael Isikoff’s interest had been sparked by the release late last year of
some internal FBI e-mails; (7) NEWSWEEK was not the first to report allegations of desecrating the Qur’an.
As early as last spring and summer similar reports started surfacing in British and Russian news reports.
Водночас для структурування наступного блоку тексту застосована тактика хронологічного опису
подій з контрастом, про що свідчить уживання обставин last week, on Friday night та in the meantime:
(9) After the rioting began last week, the Pentagon attempted to determine the veracity of the NEWSWEEK
story; (10) On Friday night, Pentagon spokesman called NEWSWEEK to complain about the original
PERISCOPE item; (11) In the meantime, Isikoff had contacted a New York defense lawyer. Останній абзац
тексту спрямовує увагу читача на наслідки подій, імплікуючи продовження протидії: (12) More
allegations are sure to come.
Стратегія динаміко-темпоральної презентації змісту співвідносить пункти ШЛЯХУ,
позначеного предикативними засобами left his home, the family traveled back home тощо, з точками
відліку темпоральної шкали, що дозволяє одночасно описувати рух людини в просторі та часі.
Відповідно, початкові речення абзаців ґрунтуються на сполученні топонімів і темпоральних одиниць
із присудками, які позначають рух. Так, в інтродуктивному блоці статті під заголовком Israel: The End
of a Dream (Newsweek 22.08.2005, 23-24) взаємодія темпоральної шкали та руху відображена
сполученням обставини in 1918 та присудка emigrated, а також ідентифікацією початкової точки руху
обставиною from Austria: (1) The first Zionist pioneer of Ben-Zvi was Moshe. In 1918, he emigrated from
Austria aboard a ship that took him to Lebanon; (2) Moshe’s grandson Chen Ben-Zvi believes he’s following
in the old man’s path; (3) Now 40, Ben-Zvi considers himself a new pioneer; (4) But starting Aug. 17, the
buses of Natzarim will be driving in only one direction: out. Israel has pulled back from occupied territory.
Група присудка following in the old man’s path ("йде шляхом діда"), яка в другому абзаці позначає
життя, активує ШЛЯХ, а обставина 40 в третьому абзаці вказує на проміжну точку відліку життєвого
ШЛЯХУ. Нарешті, обставина Aug. 17 у першому реченні четвертого абзацу вказує на темпоральну
точку відліку, співвідносну з векторами ФІЗИЧНОГО ШЛЯХУ, позначеними присудками will be
driving ("буде їхати") та has pulled ("відступив").
Таким чином, щотижнева періодичність виходу журналів зумовлює використання стратегій і
тактик, які подають інформацію в більш загальному ракурсі, ніж газетні новини. Стратегії та тактики
перцептивно-аналітичної презентації змісту визначають вживання номінативних одиниць, які
відбивають рух від сприйняття та аналізу світу. Стратегії та тактики просторової подачі змісту
зумовлюють уживання мовних засобів, які акцентують контраст між різними просторовими
структурами та ідентифікують їхній вміст. Стратегії та тактики темпоральної презентації змісту в
різній послідовності локалізують події стосовно дати виходу часопису, що зумовлює вживання
відповідних темпоральних одиниць. Подальше вивчення впливу чинника ритмічності на
функціонування медіа-дискурсу передбачає зіставлення структури друкованих та електронних новин.
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Потапенко С.И. Структура англоязычных статей в аспекте периодичности
публикации журналов.
В статье показано, как периодичность публикации журналов определяет использование стратегий и
тактик перцептивно-аналитической, пространственной и темпоральной презентации содержания,
которые обусловливают структуру статей и их отдельных блоков.
Potapenko S.I. Structure of English articles and weekly rhythm of magazine publication.
The paper reveals how the weekly rhythms of newsmagazine publication determine the choice of the
strategies and tactics of perceptual-analytic, spatial and temporal presentation which underlie the magazine
articles structure and their separate blocks.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ
У статті розглянуто самантичні кореляції літературно-художнього твору у структурі лексичного
фрейму. Обчислено і подано типові лексеми англомовного посмтодерністського тексту, як складові
конкретного художнього коду.
Художній текст складається із текстових знаків, які маніфестують зміст, не передбачений мовоюсистемою. Що ж становить правила і граматику, за якими адресант створює текстовий зміст, а адресат
вилучає його із знакової послідовності тексту? Адже між системою мови, за якою автор приступає до
текстотворення, і адекватною проекцією тексту у свідомості читача, який сприйняв цей текст,
повинна бути мова-посередник. Ця "мова в тексті і водночас мова тексту є кодом тексту" [1: 130], під
яким розуміємо систему подання інформації і систему її перетворення. Серед літературних напрямків,
течій, шкіл ХХ ст. чільне місце належить постмодернізму і його коду. Код постмодернізму володіє
семантичними, синтаксичними і прагматичними компонентами, що регулюють творення тексту. Це –
техніка експерементального письма, яка створила своєрідну структуру, наповнила цю структуру
семантичним вибором і художніми формами експлікації внутрішнього світу текстових комунікантів.
Прагматичний компонент цього коду визначає умови застосування семантичних і синтаксичних
правил.
Актуальність цього дослідження лежить у площині лінгвістичного аналізу семантики та
синтактики постмодерністських текстів. Увагу фокусуємо на конкретному виборі, який є відмінним
від інших літературних течій передовсім рівнем семантичного універсуму та синтаксичної організації.
Код передбачає засоби творення семантичного світу тексту, а різні семантичні світи
постмодерністських текстів разом формують постмодерністський семантичний універсум. З огляду на
встановлені літературні коди, постмодерністському коду властиві експансія (expansion), обмеження
(restriction), перерозподіл (redistribution) семантичного потенціалу [2: 32]. Кожна з рис творить
реорганізацію семантичного універсуму, при описі якого виокремлюємо: а) сегментацію семантики в
лексичних фреймах, та б) ієрархію лексичних фреймів у межах семантичного універсуму. Під
лексичними фреймами розуміємо набір лексем, який є лексичним репрезентантом єдиної
схематизації досвіду, що перебуває в основі значень групи слів і тлумачиться як цілісна сутність
групи слів, які мотивуються, визначаються і взаємоструктуруються уніфікованими конструкціями
знань чи зв’язаними схематизаціями досвіду [3: 46-47; 4: 54]. Значення конкретного лексичного
фрейму і їхня ієрархічна позиція в межах семантичної системи залежить від релевантності понять або
життєвого досвіду адресанта чи адресата тексту, яких ці лексичні фрейми безпосередньо стосуються.
У цій статті звертаємо увагу на сегментацію семантичного простору та ієрархію лексичних
фреймів у постмодерністських текстах. Відтак постулюємо думку про відмінні та спільні риси між
різними постмодерністськими ідеолектами та про мотивованість лексем, продиктовану конкретним
літературно-художнім напрямом, адже будь-який знак, зокрема лексичний, є мотивованим [5: 138-14].
У нашому описі постмодерністського універсуму виокремлюємо зони cемантичного компонента
літературного напряму, ідіолекту, соціолекту. Отож, схематично це можна подати так:
зона лексичних фреймів соціолекту + зона лексичних фреймів ідіолекту = зона лексичних
фреймів літературного напряму
Найпоширенішою засадою визначення специфіки мистецтва постмодернізму (як і модернізму) є
підхід до нього як до своєрідного художнього коду, тобто правил організації тексту художнього
твору. Постмодернізму, як і модернізму, властивий код літературної течії, який описуємо як систему
преференційного вибору семантичних і синтаксичних засобів. Звідси основоположним принципом
організації постмодерністського тексту є поняття нонселекції – феномен, на якому наголошували
Д. Фоккема, Д. Лодж, І. Хассан [6; 7; 8; 9]. Для опису явища нонселекції чи квазінонселекції
використовують різні терміни: алеаторні структури, фрагментація, амбівалентність,
невизначеність [9; 10]. Йдеться про те, що у творенні тексту постмодерністський письменник нехтує
обдуманим вибором лінгвістичних чи інших елементів і створює тексти, які мають вигляд будови на
засадах нонселекції. Ці тексти відрізняються від обдуманих конструкцій у творах модернізму.
Д. Лодж виокремлює такі маніфестації принципу нонселекції: протиріччя (contradiction) метатезу
(permutation), переривчастість (discontinuity), надмірність (randomness), надлишок (excess), замкнення
(short circuit) [8: 229-245].
Розподіл конкретних лексичних фреймів у постмодерністському та модерністському текстах
залежить від інтерпретації. Тому емпіричне дослідження присутності та значення окремих лексичних
фреймів складніше, хоч не завжди повністю можливе. Серед обстежених семантичних преференцій у
© Бехта І.А., 2006
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постмодерністських текстах звертаємо увагу на такі аспекти: постмодерністський ідеал нонселекції
чи алеаторної селекції часто трансформується у застосування комбінаторних правил, які імітують
математичні засоби (див. табл. 8): дублювання (duplication), множення (multiplication), переліку
(enumeration), взаємозаміни (permutation) [7: 87-89].
Аналіз теоретичних і художніх джерел показав, що у постмодерністських текстах можна
виокремити декілька лексичних фреймів, мотивованих літературним напрямом і жанровою
своєрідністю художнього твору: свідомість; перцептуалізація; рух; відсторонення; насильство
(табл. 1).
Таблиця 1.
Співвідношення лексем у семантичному універсумі постмодернізму
Свідомість
40610 = 44%

Перцептуалізація
20475 = 22%

Насильство
18186 = 19,4%

Рух
12572=13,6%

Відсторонення
429 = 1%

Перебуваючи у центрі постмодерністського семантичного універсуму, ці лексичні фрейми є
опозиційними до семантичної організації модерністських текстів. Типові лексеми у
постмодерністських текстах – дзеркало, лабіринт, карта, подорож, енциклопедія, реклама,
телебачення, фотографія, газета (mirror, labyrinth, map, journey (without destination), encyclopedia,
advertising, television, photograph, newspaper), які активно використовуються у творчості
досліджуваних письменників: Дж. Фаулза, А. Байєтт, Т. Пинчона, Дж. Ірвінга, Дж. Бартельма,
Г. Свіфта, Дж. Барта, С. Рушді, Р. Кувера, М. Аміса, Д. Лоджа та інших (табл. 2.). Як приклад аналізу
семантичних кореляцій в англомовних постмодерністських творах подаємо розширені статистичні
дані фреймової семантики (табл. 2-7). Їхня верифікаціях проходила за математичними моделями та
процедурами, запропонованими В. І. Перебийніс у книзі "Статистичні методи для лінгвістів" [11].
Таблиця 2.
Процентне співвідношення лексем постмодерністського семантичного універсуму
Загальна кількість типових лексем постмодерністського семантичного універсуму
Кількість лексем
%
Кількість лексем
%
mirror
239
1,31
labyrinth
22
0,12
map
74
0,41
journey
198
1,09
voyage
58
0,32
encyclopedia
5
0,03
computer
45
0,25
advertising
63
0,35
television
261
1,44
photo
354
1,95
news
442
2,43
androgyny
1
0,005
blood
554
3,05
kill
560
3,08
murder
205
1,13
hit
307
1,69
shoot
161
0,89
death
828
4,55
dead
1098
6,04
bullet
71
0,39
poison
42
0,23
weapon
70
0,38
gun
217
1,19
victim
83
0,46
go
5119
28,24
come
5111
28,2
trip
94
0,52
move
1340
7,37
violence
120
0,66
travel
137
0,75
visit
307
1,69
Загальна кількість типових лексем постмодерністського семантичного універсуму
18186 = 100%
Таблиця 3.
Процентне відношення лексем лексичного фрейму "свідомість"
Лексеми маніфестації фрейму "свідомість" у постмодерністському творі
Кількість лексем
%
Кількість лексем
mood
133
0.3
intellectual
0
perceive
0
0
head
1804
understand
512
1,19
know
5974
thoughts
219
0,51
memory
279
knowledge
222
0,51
mind
1067
66

%
0
4,18
13,85
0,65
2,47
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remember
1151
2,67
recollect
10
ask
2221
5,15
voice
1281
communication
72
0,17
question
507
call
714
1,66
speak
1141
say
8442
19,57
talk
2887
discussion
125
0,29
answer
413
narration
3
0,006
speech
186
repeat
137
1,61
describe
217
declare
35
0,08
whisper
66
wonder
558
1,29
like
7726
love
1824
4,23
hate
215
scare
21
0,04
enjoy
142
wisdom
67
0,16
wise
139
find out
1202
2,79
conscious
135
aware
212
0,49
ponder
6
doubt
369
0,86
explain
226
brain
145
0,34
illusions
8
emotion
64
0,14
dreams
260
Загальна кількість лексем фрейму "свідомість" у постмодерністському творі
43137 = 100%

0,02
2,97
1,18
2,65
6,69
0,96
0,43
0,5
0,15
17,91
0,498
0,33
0,32
0,31
0,01
0,52
0,018
0,6

Таблиця 4.
Процентне відношення лексем лексичного фрейму "руx"
Лексеми маніфестації фрейму "руx" у постмодерністському творі
Кількість лексем
%
Кількість лексем
go
5119
41,22
voyage
58
trip
94
0,748
journey
198
visit
307
2,44
map
74
come
5111
41,15
labyrinth
22
move
1340
10,66
leave
83
travel
137
1,09
arrive
29
Загальна кількість лексем фрейму "руx" у постмодерністському творі
12572 = 100%

%
0,46
1,57
0,589
0,17
0,66
0,23

Таблиця 5.
Процентне відношення лексем лексичного фрейму "відсторонення"
Лексеми маніфестації фрейму "відсторонення" у постмодерністському творі
Кількість лексем
%
Кількість лексем
%
impartial
1
0,23
melancholy
44
10,26
detachment
13
3,03
frighten
18
4,2
unknown
87
20,28
disillusionment
1
0,23
indifferent
19
4,43
parodic
35
8,16
solitary
59
13,7
escape
134
31,24
aloof
11
2,5
disinterested
7
1,3
Загальна кількість лексем фрейму "відсторонення" у постмодерністському творі
429 = 100%
Таблиця 6.
Процентне відношення лексем лексичного фрейму "перцептуалізація"
Лексеми маніфестації фрейму "перцептуалізація" у постмодерністському творі
Кількість лексем
%
Кількість лексем
%
eye
3071
8,844
hear
2180
6,278
see
7954
22,906
listen
609
1,754
look
6139
17,679
feel
3372
9,711
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Лексеми маніфестації фрейму "перцептуалізація" у постмодерністському творі
Кількість лексем
%
Кількість лексем
%
show
917
2,641
think
7350
21,167
vision
226
0,651
notice
453
1,305
observe
368
1,0597
stare
1052
3,0296
taste
264
0,76
fancy
24
0,069
sense
741
2,134
looking-glass
4
0,0115
Загальна кількість лексем фрейму "перцептуалізація" у постмодерністському творі
34724 = 100%
Таблиця 7.
Статистичні характеристики фреймових лексем постмодернізму
Постмодернізм
Середня кількість уживань слів відповідного фрейму
525
Стандартне відчилення кількості уживань слів
1257
Коефіцієнт варіації
0,42
Відсоток погрішності
3,68%
Міра коливань середньої частоти
9,85
Найбільш уживані слова (89,7% лексичного фрейму
Go, come, move, dead, death, kill,
постмодернізму)
blood, news
Проаналізовані лексичні фрейми у центрі постмодерністського семантичного універсуму
скеровані проти семантичної організації модерністських текстів. Зазвичай лексеми належать до більш
ніж одного лексичного фрейму, що простежуємо у семантичному універсумі постмодернізму.
Дискурс персонажів постмодерністських творів відтворює репліки, які постійно змішуються й
переплітаються, а за зовнішньою логічністю в них ховається не незрозумілість, а мінливість сенсів.
Дискурс персонажів у аналізованих творах характеризує не брак, а надмір можливої інтерпретації,
коли "...те, що вважали за значення знака, насправді є знаком іншого значення" [12: 651]. На рівні
художніх текстів простежуємо у зміщенні акцентів і дискурсних моделей наратора: нарації, описів,
суджень на тексти, насичені експериментальною технікою викладу: потоку свідомості, внутрішніми
рефлексіями, монологами.
Синтаксис постмодернізму на мікро- та макрорівнях характеризуємо традиційно [6; 7; 13], як
очевидну перевагу паратаксису над гіпотаксисом. Це відповідає уявленню письменниківпостмодерністів про рівноможливість і рівнозначність, еквівалентність усіх стилістичних одиниць. На
фразовому рівні основними рисами постмодерністських текстів є семантична несумісність, незвичне
типографічне оформлення речення, лексичні абракадабри. Неоформлені до кінця речення (з огляду на
закони граматики) і фразові кліше доповнюються читачем, щоб набути смислу:
(1) "The following is the example of Watt’s manner, at this period:
Ot bro, lap rulb, krab klub. Ot murd, wolf up, wolf up. Ot niks, sorg sam, sorg sam. Ot lems, lats lems,
lats lems. Ot gnut, trat stews, trat stews.
These were sounds that at first, though we walked breast to breast, made little or no sense to me.
Nor did Watt follow me. Geb nodrap, he said, geb nodrap, nodrap" [14: 165].
(2) "And then to pass on to the next generation there was Tom’s boy young Simon aged twenty, whose it is
painful to relate
?
and his young cousin wife his uncle Sam’s girl Ann, aged nineteen, <…>" [14: 102].
Наведені приклади (1, 2) з роману С. Беккета "Watt" (1959), завдяки лексико-синтаксичним
особливостям, саркастично й дотепно відтворюють думки та вчинки ірландського слуги Ватта і його
господаря.
Ці прийоми є формами фрагментованого (нонселективного) дискурсу. Гіпертекстуальні риси
графеміки постмодерністських текстів, зокрема такої ознаки як мультимедійність, виявляються у
безлічі прикладів майже в усіх проаналізованих творах. Наприклад, графічними маркерами
постмодерністського письма є абстрактні типографічні, позбавлені будь-якої ілюстративної функції
фігурні тексти, ілюстрації, математичні знаки та формули, розподіл тексту на колонки (так звані
"паралельні тексти", що потребують від читача певного вибору (який із них прочитати першим)
варіювання шрифтів різних кеглів, зміна "тісноти ряду", дефісація та подвоєння (потроєння) окремих
графем [15: 24], використання логографічних знаків (що означають ціле слово або основу – @, %, &),
написання слів із великої літери (що засвідчує комунікативну чи експресивну центровість
висловлювання), використання курсиву для уточнення темо-рематичного членування висловлювання
тощо. Загалом зовнішня структура постмодерністського тексту постає як гра, яка має складну будову,
68

І.А. Бехта. Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту

що не є типовим для жодного іншого виду текстів. Довільна гра в текстотворення дозволяє не лише
деформувати логіку подій, простір, тілесність та мову персонажів, а й розхитувати фізичні межі
самого тексту, вміщуючи до нього додаткові текстові, а то й нетекстові елементи. Величезна кількість
найрізноманітніших елементів: у багатьох випадках на місці пропущених реплік знаходимо зірочки,
цілі чисті сторінки на означення відсутності думок через велику схвильованість. Текст уміщує навіть
графічну інформацію – схеми, які зображають ускладнені манери оповіді історій дійовими особами.
До цих ігор залучено й читачів. Таке невербальне іронізування щодо традиційних форм літературного
тексту є характерним для багатьох творів. Гра лексем із додатковими позатекстовими і графічно
зміненими текстовими елементами або заплутує суть справи, або обертає її до читача іншими
гранями, та все ж дезорієнтує.
Дослідження синтаксису постмодерністського тексту диференціюємо між макроструктурною
організацією (рівень тексту) ßà мікроструктурною організацією (рівень речення). Синтаксис
речень і синтаксис більших одиниць (текстовий синтаксис чи композиція, включаючи
аргументативні, наративні й описові структури). Постмодерністська підозра до гіпотетичних
конструкцій модерністів, до ієрархічних моделей має свій уплив на синтаксис постмодерністських
текстів. Логічно, що це веде до переваги паратаксису над гіпотаксисом (який, припустимо, мав
перевагу в модерністів): як на рівні структури речення (мікроструктурно), так і на рівні більших
конструкцій (макроструктури). Постмодерністські тексти характеризуються відкритими, грайливими,
оптативними, розділовими, зміщеними чи невизначеними формами. Коли вдаються до гіпотаксису,
відчувається, однак, полемічне ставлення до модерністського письма. Модерністи виражають свій
скепсис, як правило, у поміркованій формі – іронічних формах: це свого роду антидот на соціальний і
психологічний детермінізм без підтримки немотивованих дій. Постмодерністи, навпаки, трактують
будь-яке пояснення – психологічної поведінки, змісту – як засноване на пародії. Звернімося до
аналізу відмінних синтаксичних правил, властивих постмодернізму більш систематизовано.
Мікроструктурна організація à структури речення. На відміну від модернізму, який
дотримується стандартних, добре об’єднаних (сполучних) речень, у постмодерністських текстах
речення можуть бути розбиті синтаксичною неграматикальністю, семантичною невідповідністю,
незвичним типографічним оформленням чи комбінацією цих засобів. Хоч усі три форми фрагментації
свідчать про дискурс фрагментів, у постмодерністському тексті їх відстежуємо рідко. В усякому разі
постмодерністське письмо дає змогу існувати цим формам фрагментації, тоді як у модернізмі вони
випадкові або взагалі відсутні. Більше того, припускаємо, що постмодерністи мають первагу у
творенні конструкцій речень, які імітують такі математичні моделі, як дуплікація, пермутація,
енумерація. Вони, однак, відіграють визначальну роль у текстовому синтаксисі. Серед таких засобів
наголосимо на синтаксичній неграматикальності; незавершених реченнях (фрази повинні бути
відтворені читачем); семантичній невідповідності; незвичному типографічному плануванні
(оформленні).
Макроструктурна організація à структури тексту. Внаслідок відмови від ієрархічних моделей
у постмодерністських текстах домінує правило фрагментації над з’єднаннями між реченнями та
аргументативними, наративними й описовими конструкціями. Подамо це у таблиці.
Таблиця 8.
Структурно-композиційні засоби постмодерністського тексту
Засіб
Інтерференція кількох оповідей в одну
Дублікація акту писання
Мультиплікація: мультиплікація семіотичних систем,
суміш лінгвістичних та інших знаків

Мультиплікація закінчень
Мультиплікація початків
Мультиплікація дій без розв’язку (лабіринтизований
сюжет)
Перелік (інвентаризування)
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Засіб
Пермутація (взаємозаміна секцій тексту)

Письменник і твір
Р. Федерман. Take it or Leave it (1976)
Р. Федерман. Double or Nothing (1971)
Дж. Барт. Sabbatical (1982)
Дж. Ірвінг. The World according to Garp
(1979)

Пермутація семантичних одиниць (вихід із
внутрішнього світу й ідентифікація із зовнішнім);
пермутація можливого з неможливим, релевантного і
нерелевантного, правдивого і фальшивого,
реальності з вигадкою
Засоби нонселекції (фрагментованого оповідного дискурсу) у постмодерністських творах,
наведені в таблиці, активно використувуються майже усіма письменниками-постмодерністами і є
яскравими взірцями ацентричного (ризоматичного) викладу у постмодерністському творі. Вони
скеровані на інтерактивні дії адресанта й адресата у процесі текстової комунікації, де текст був і
надалі залишається джерелом уявлення людської комунікації як процесу.
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Бехта И.А. Структурно-семантические корреляции постмодернистского текста.
В статье рассмотрены семантические корреляции литературно-художественного произведения в
структуре лексического фрейма. Подсчитаны и представлены типичные лексемы англоязычного
постмодернистского текста как составные части конкретного художественного произведения.
Bekhta I.A. Structural and semantic correlations of postmodernist text.
The article deals with the analysis of semantic correlations of a literary text in the structure of lexical frame.
The author calculates and presents the typical lexis of the English postmodernist text as integral elements of
a definite literary code.
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ У ПЕРСОНАЖНОМУ ДИСКУРСІ
СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ: ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ
У статті проаналізовано гендерну маркованість уживання невербальних засобів спілкування у
персонажному дискурсі сучасної британської драми.
Необхідність вирішення лінгвістикою багаточисельних проблем, пов’язаних з мовою та
комунікацією, призвела до появи нових парадигм у мовознавстві та переключення уваги від слова та
речення на текст і дискурс. Розглядаючи останній як діяльнісне, динамічне явище, спосіб організації
мовної та позамовної інформації у вербальній формі тексту для обміну та передачі інформації
засобами природної мови, ми можемо дослідити його багаточисельні характеристики [1: 52-53].
Сьогодні дискурс сприймається як діяльність, що має лінгвальні та екстралінгвальні компоненти [2:
115], і мовленнєвий твір у всій повноті свого вербального та невербального вираження [2: 113], що
дозволяє нам розглядати невербальні засоби як складову частину персонажного дискурсу сучасної
британської драми. На необхідність дослідження та опису різноманітних типів дискурсу вказують
такі вчені, як О.С. Кубрякова та Л.В. Цурикова [3; 4]. Наразі існують дослідження авторитарного,
політичного, культурного дискурсу [5; 6; 7]. Ми пропонуємо аналіз персонажного дискурсу сучасної
британської драми, що має лінгвальний та екстралінгвальний плани й здійснюється англійською
мовою драматургами, які відображують у цьому дискурсі свої стереотипні уявлення про те, як
говорять пересічні представники британської лінгвокультурної спільноти. Таким чином, мовлення
персонажів повністю відповідає специфічним для британського соціуму моделям міжособистісного
дискурсу і враховує його гендерну маркованість.
Наша стаття присвячена гендерно маркованому використанню невербальних засобів у
персонажному дискурсі сучасної британської драми. У живому спілкуванні невербальні засоби
відіграють значну роль, як доповнюючи, так і замінюючи певною мірою вербальні засоби. У
драматичному творі невербальна складова комунікації має особливе значення. На відміну від мови
прозаїчного твору, що становить комбінацію діалогу й монологу, мова п'єси – це цілком діалог.
Мовлення автора представлене лише сценічними ремарками й заголовком п'єси, що організують твір
у єдине ціле [8: 21]. Саме у ремарці подається характеристика невербальної поведінки персонажів, а
саме опис їхньої міміки, рухів і дій. Загалом проблеми невербальної комунікації знайшли
відображення в численних дослідженнях мовознавців [див., напр., 9; 10]. Усі паралінгвальні явища
достатньою мірою є інформативними і характеризують як індивідуально-людські якості адресанта,
так і його соціально-групові ознаки [9: 52]. Додамо, що вживання невербальних засобів залежить від
гендера і спрямоване на досягнення комунікантом певної мети.
Жести і міміка широко використовуються драматургами для створення комунікативного образу
персонажів і дозволяють повніше виразити емоції, не вдаючись до мовних засобів. Як свідчить
проведений нами гендерний аналіз персонажного дискурсу британських драматичних творів
останньої чверті двадцятого століття, невербальні компоненти комунікативної поведінки персонажів
мають певні гендерні розбіжності.
Персонажі-жінки зітхають для демонстрації невдоволення ситуацією у 1,4 рази частіше, ніж
персонажі-чоловіки. Наприклад, під час розмови жінки та її дорослого пасинка:
CELIA. Apparently not. (She sighs and puts her hand to her head) I think I’ll go to bed early. My head
aches [11: 26].
На думку драматургів, винятково персонажі-жінки вдаються до плачу в скрутній ситуації. Це,
наприклад, має місце при звинуваченні незаміжньої вчительки в присутності двох жінок і трьох
чоловіків у тому, що її шанувальник занадто багато часу проводить у школі:
MISS JONES (bursting into tears). Oh! Oh! [12: 18].
Персонажі-чоловіки можуть насвистувати. Наприклад, у бесіді подружжя чоловік, довідавшись,
що клієнт у сауні звернувся до його дочки з непристойним запитанням, виражає свої почуття через
свист:
RAY (he whistles). She’s a big girl [13: 10].
Проведений аналіз доводить, що комунікативна взаємодія супроводжується різними рухами тіла
персонажів. Персонажі-чоловіки кивають головою в 1,66 рази частіше, ніж персонажі-жінки.
Наприклад, у бесіді подружжя:
AMANDA. George! You’re not saying – I mean… Surely she’s not coming here?
George nods [14: 4].
© Борисенко Н.Д., 2006
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Персонажі-чоловіки пересмикують плічми в 4,5 рази частіше, ніж персонажі-жінки. Наприклад,
персонаж-чоловік підкреслює таким чином невдоволення реплікою колишньої дружини:
PETER (shrugging). Put it like that if it gives you any satisfaction [15: 9].
Персонажі-жінки вказують на будь-який предмет у 2 рази частіше, ніж персонажі-чоловіки.
Наприклад, під час розмови знайомих:
JOAN. Coming back across the field, over there… (She points through the window) We found a dead fox
[11: 11].
Крім того персонажі-чоловіки можуть:
– потирати руки. Так, персонаж-чоловік виражає своє задоволення у присутності двох чоловіків і
трьох жінок:
GRIFFITHS (rubbing his hands with satisfaction). Well, well, Mr. Chairman. I think this is the moment
when you ask if there’s any other business [12: 21];
– підморгувати співрозмовнику. Під час бесіди персонажа-чоловіка та дружини його друга:
KEITH. Make us all another cup of coffee before you go. That’s a girl. (He winks at her and goes to the
cabin) [16: 22];
– клацати пальцями для привертання уваги співрозмовника. У бесіді подружньої пари:
ROGER. Right. I’ll get on with the marking up. (He snaps his fingers at her) What’s next from your side
of things? [17: 4];
– ударяти по предметах, щоб дати вихід гніву. Наприклад, під час спілкування персонажа-чоловіка
та жінки, яку він кохає:
Meredith slams his hand down on the table
MEREDITH. Gwyneth Jones! [12: 18].
Такі рухи тіла не властиві невербальній поведінці персонажів-жінок у драматичних творах.
Персонажі-жінки для виходу гніву можуть тупнути ногою. Наприклад, під час розмови коханців:
EVA (stamping her foot; determined to have a row). You don’t care about me at all, really, do you? [11:
38].
Таким чином, аналіз рухів тіла персонажів під час спілкування показує, що для створення
невербальної поведінки персонажів-чоловіків драматурги використовують їх більш різноманітний
спектр, ніж для характеристики персонажів-жінок.
Ініціюють фізичний контакт персонажі-чоловіки в 2,2 рази частіше, ніж персонажі-жінки.
Наприклад, у бесіді подружжя:
LARRY (taking her hand). Forget it, honey [18: 4].
Водночас персонаж-жінка перша перериває фізичний контакт, як то в комунікативній взаємодії
коханців:
GRAHAM. Don’t let me stop you.
ELLIE (pulling away). The trouble is we’re too close [19: 3].
Цей факт свідчить, на думку драматургів, про більшу значимість фізичного контакту для
персонажів-чоловіків.
Хезитаційні паузи по ходу висловлювання і перед висловлюванням персонажі-жінки
використовують у 1,58 рази частіше, ніж персонажі-чоловіки, що дозволяє драматургам
демонструвати невпевненість персонажів-жінок у собі та ході спілкування. Наприклад, у бесіді
подружжя:
SOPHIE. You only had to scoop it off. (Pause) And now you’re cross [20: 15],
У міжгендерному спілкуванні персонажі демонструють різні емоції за допомогою міміки.
Чоловіче спілкування відрізняється більшою емоційною стриманістю, жінки ширше виражають свої
емоції [21: 25]. Кількісний аналіз показує, що мімічно персонажі-жінки виявляють свої емоції в 1,4
рази частіше, ніж персонажі-чоловіки.
Так,
– зніяковілість персонажі-жінки демонструють у 8 разів частіше: Наприклад, у комунікативній
взаємодії знайомих персонаж-жінка бентежиться, почувши зізнання співрозмовника в коханні:
She is puzzled and embarrassed [22: 10];
– подив – у 6 разів частіше. Наприклад, у бесіді коханців персонаж-жінка демонструє подив,
оскільки, співрозмовник наполягає на тому, щоб вона чітко відповіла, чи вийде за нього заміж:
CHERRY (genuinely surprised by his insistence). Oh. (Pause) Well, since you insist, my darling – no [22:
20];
– пригніченість, сум – у 3 рази частіше. Під час спілкування знайомих:
JOAN (ruefully). I’m afraid so [11: 28];
– задоволення – у 2 рази частіше. Наприклад, коли жінка пояснює знайомому, що вже відпочивала
в цьому місці:
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JOAN (pleased). I was staying here with another teacher [11: 10];
– невпевненість – в 2 рази частіше. Наприклад, коли персонаж-жінка пояснює знайомому свої
почуття:
JOAN (confused). I just don’t seem to be enjoying myself [11: 27];
– полегшення – в 2 рази частіше. Наприклад, у комунікативній взаємодії наречених:
PEGGY (relieved). Oh, I see [11: 26].
Винятково персонажі-жінки виражають такі почуття, які передають слабкість людини, що
збігається зі стереотипними уявленнями про характерність вищезазначених емоцій для жінок [23]:
– нервовість. Наприклад, персонаж-жінка не знає, як спровадити друга свого чоловіка:
Paula is now starting to feel nervous
PAULA. I wish I knew what you were talking about [20: 10];
– благання. Наприклад, у бесіді наречених:
PEGGY (pleadingly). I want you to reassure me, that’s all [11: 29];
– переляк. Під час спілкування персонажа-жінки та чоловіка-доглядальника:
PEGGY (startled). I thought you’d gone [11: 30].
Аналіз невербального вираження емоційного стану персонажів показує, що драматурги повніше
демонструють почуття персонажів-жінок. Крім того, такі емоції, як страх, нервовість і благання, що
характеризують слабкість людини, наявні винятково в невербальній поведінці персонажів-жінок.
Такий стан речей відбиває гендерний стереотип про більшу емоційність жінок і про те, що емоції, які
демонструють слабкість людини, властиві невербальній поведінці жінок і ретельно приховуються
чоловіками.
Невербальний компонент персонажного дискурсу сучасної британської драми є гендерно
маркованим і більш представленим у поведінці персонажі-жінок. Поведінка персонажів-чоловіків є
більш стриманою у вираженні емоцій. Подальші дослідження особливостей використання
невербальних засобів спілкування повинні показати їх залежність від таких статусних характеристик,
як вік, рівень освіти, походження тощо.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Манерко Л.А. Когнитивная лингвистика, дискурс и развитие теории словосочетания // Лексика в разных
типах дискурса // Весник МГЛУ. – Вып. 478. – 2003. – С. 51-60
2. Красных В.В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? – М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. – 375 с.
3. Кубрякова Е.С. О типах дискурсивной деятельности // Лексика в разных типах дискурса // Весник МГЛУ. –
Вып. 478. – 2003. – С. 5-10.
4. Цурикова Л.В. Проблемы естестевенности дискурса в межкультурной коммуникации. – Воронеж: Воронеж.
гос. ун-т, 2002. – 257 с.
5. Яшенкова О.В. Актуалізація конфліктноспрямованої стратегії адресата в англо-американському
авторитарному діловому дискурсі // Мова і культура. – К., 2003. – Вип. 6. – Т.ІV. – С. 56-64
6. Крячков Д.А. Языковой афоризм в речи американского политика (опыт социолингвистического анализа) //
Лексика в разных типах дискурса // Весник МГЛУ. – Вып. 478. – 2003. – С. 126-135.
7. Зражевська Н.І. Вплив масової комунікації на формування культурного дискурсу // Мова і культура. – К.,
2003. – Вип. 6. – Т.ІV. – С. 64-70.
8. 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.Шевченко. – К., 1992. – 29 с.
9. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение и преподавание русского языка
как иностранного. – М.: Русский язык, 1976. – 150 с.
10. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – 80 с.
11. Manktelow B. Death Walked in. – L.: Samuel French, 1979. – 57 p.
12. Wood M. Parochial Problems. – L.: Samuel French, 1977. – 25 p.
13. Davies A. Going Bust. – L.: Samuel French, 1982. – 59 p.
14. Clark G. Anyone for Tennis. – L.: Samuel French, 1981. – 30 p.
15. Chown P. The Long Noon. – L.: Samuel French, 1984.– 19 p.
16. Ayckbourn A. Way Upstream. – L.: Samuel French, 1981. – 88 p.
17. Harris R. Outside Edge. – L.: Samuel French, 1980. – 80 p.
18. Hoddinot D. Hello and Goodbye. – L.: Samuel French, 1979. – 23 p.
19. Rayburn J. Out on a Limb. – L.: Samuel French, 1977. – 56 p.
20. Browne F. The Family Dance. – L.: Samuel French, 1976. – 57 p.
21. Антинескул О.А., Двинянинова Г.С. Статусные роли говорящих и их речь (на материале английского языка).
– Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1998. – 95 с.

73

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

22. Cowper T. Caught in the Act. – L.: Samuel French, 1982. – 58 p.
23. Козачишина О.Л. Кількісні та якісні особливості емотем у коротких оповіданнях сучасних американських
авторок // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у школах. – Вінниця: Він.
держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2002. – Вип. 6. – С. 24-26.

Матеріал надійшов до редакції 18.04.2006 р.
Борисенко Н.Д. Невербальные средства общения в персонажном дискурсе современной
британской драмы: гендерный анализ.
В статье проанализирована гендерная маркированность употребления невербальных
средств общения в персонажном дискурсе современной британськой драмы.
Borysenko N.D. Non-verbal means in personages’ discourse of modern British drama:
gender analysis.
The article analyses gender marked usage of non-verbal means in personages’ discourse of
modern British drama.

74

УДК 81’37

І.М. Василюк,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИФУЗНИХ ДІЄСЛІВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ
У статті розглянуто особливості лексикографічної практики презентації та семантизації
лексичних одиниць складної семантичної будови – дифузних дієслів.
Люди завжди намагалися аналізувати та систематизувати всі відомі слова. Ці прагнення
реалізувалися в лексикографічній практиці вивчення та упорядкованого представлення лексичних
одиниць мови. Це виходить з базового положення про те, що об’єкт науки не може бути виключно
однорідним явищем, що підлягає універсально-узагальненому опису: мова - це динамічна система
створюваних і відтворюваних мовними органами знаків для предметів та явищ фізичної, психічної
дійсності, а також правил сполучуваності цих знаків; це структуроване утворення, що має здатність
висловити всю повноту людських уявлень та знань про світ. Існування мови у вигляді конкретних
актів мовлення вимагає чітких правил та прийомів аналізу кожної лексичної одиниці у будь-якому
словнику з метою розуміння слів та адекватного їх застосування у мовленнєвій практиці.
Важливим питанням мовної лексикографії є визначення обсягу слів, що вносяться до реєстру;
ієрархічна будова словникової статті, вичерпна лексико-граматична класифікація всіх одиниць, що
підлягають лексикографічному визначенню. Номенклатура словника складається з певної сукупності
слів, кількість яких зумовлюється багатьма причинами (активний/пасивний запаси; лексикографічна
нормативність /ненормативність; адекватне відбиття варіантності мови тощо): "Хороший
нормативний словник не придумує норми, а описує ту, яка існує в мові" [1: 271].
Головною проблемою, що привертає увагу багатьох дослідників мови та лексикографії, дотепер є
питання опису значення лексичних одиниць, коли йдеться, з одного боку, про мистецтво підбору та
окреслення обсягу досліджуваних одиниць, з іншого - наука виявлення, визначення та опису
вживання кожної з них. Історія мовної семантики з часів Х.К. Рейзига, М. Бреаля, М.М. Покровського
являє собою поле відчайдушних суперечок стосовно тлумачення основних категорій семантики –
семасіології та ономасіології – та "семантичних зрушень" або семантичної похідності лексикосемантичних варіантів (ЛСВ) мовного знака: чим далі слово відходить від свого етимона, тим слово в
загальному розумінні означає одиницю мови, яка використовується для називання окремого поняття,
і тим більше воно зазнaє впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, що спричиняють різні
модифікації. Соціалізовані знання стають фактом мови, що має знайти відповідне лексикографічне
відображення. З точки зору лексикографічної практики лексичне значення – це не засіб реалізації
якоїсь величини, а її наявність, а саме: присутність трьох складових – логіко-предметного змісту;
єдності лексико-граматичних форм (варіантів); сукупності зв’язків, що характеризують валентність
одиниць.
Особливої уваги заслуговують у цьому плані полісемантичні одиниці, що складають більшість
будівних елементів будь-якої мови. Наявність значної кількості "ЛСВ-насичених" слів ставить
проблему диференційованого опису лексико-семантичної спільності всіх властивих слову значень з
урахуванням мовно-мовленнєвих характеристик певної лексичної одиниці. При двосторонньому
підході до багатозначності – діахронічному та синхронічному – беруться до уваги як історичний
розвиток слова (набуття ним варіативності – нових значень, змінювання існуючих – що відбиває
складність взаємодії між ЛСВ окремого слова), так співіснування значень одного слова на певному
етапі його існування як повнозначного елемента різних підмов. Розуміння мовного знака як єдності
ЛСВ передбачає підхід до його семантики в таких термінах, як "семантична структура слова" та
"структура значення". Під семантичною структурою розуміється сукупність ЛСВ, які знаходяться у
відношенні один до одного в стосунках семантичної похідності. Зміна семантичної структури слова є
головним джерелом полісемії. Усі значення, яке має слово, розташовані неоднаково в його
семантичній структурі та по-різному вживаються в мові. Моносемантичні слова мають типово
структуровані одно-однозначні конкретні характеристики, що описують лише певний референт.
У статті розглядаємо особливості презентації слів особливої семантичної будови, а саме –
дифузних семантичних одиниць, дефінітивне визначення яких свідчить про складний набір двох видів
ознак (сем) – семантичних (семи) та реляційних (релеми) та співвідношення інтенсіональних та
екстенсіональних ознак у семантичній будові структурі слова. Дифузія – це семантична структура, в
якій слово-знак позначує розширений до необмеженості сигніфікат та називає багаточисельні
конкретні (але співвіднесені у свідомості людини) референти [див 2: 46-50]. Ця семантична структура
характеризує чимало мовленневих одиниць різних частин мови: іменників – thing, matter, job, affair,
dilly, прикметників –swell, good, bad, fit, дієслів – do, take, get, fix тощо: "General words <…> normally
a subcategory of VAGUE LANGUAGE <…> enable a speaker to express attitudes and feelings without
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needing to locate an exact or precise referent. They are widely used in spoken discourse" [3: 16]. У випадку
дифузних лексичних одиниць ми спостерігаємо неможливість вичерпного окреслення їх
екстенсіональної зони, хоча словники позиціонують визначену кількість ЛСВ. Таке неправомірне
ототожненни розширення сигніфіката з формуванням полісемантичної структури призводить до
лексикографічної презентації дифузів як полісемантичних слів з чітко визначеною кількістю ЛСВ, що
не є правильно. Говорячи про принципи організцації словникової статті, слід зважувати на слушну
думку О.С. Ахманової про те, що необхідно уникати змішування різноманітних позначень слова, а
саме різноманітності слововживань без зміни його змісту при великій кількості їх позначень, тобто
плюралізму значень цього слова. Це помилка, що нерідко зустрічається в лінгвістиці та
відображається в лексикографії [4: 29]. Таким чином, важливою є така характеристика (або
коефіціент), як ступінь термінологізації даного словника, пропорція релевантних компонентів у
відношенні до нерелевантних /criterial vs noncriterial/ у складі денотата в середньому [ 5: 220].
Високий ступінь дериваційної зв’язності між значеннями дифузної лексичної одиниці
визначається, перш за все, широкою дистрибуцією цих ЛСВ, що зумовлюється здібностю
семантичної структури слів-дифузів до необмеженого розширення, а, значить, до варіювання. Як
відзначав Дж.С. Мілль, дії не утворюють класів, тому нетермінологічні у визначенні їх. Так, зіставне
дослідження лексикографічного тлумачення дифузного дієслова to set у трьох словниках – двох
тлумачних ( Concise Oxford Dictionary (COD),та Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary [6] and
Thesaurus (MWCDT) [7]) та англо-українському (Англо-український словник (АУС)) [8] дозволяє
простежити певні особливості семантизаціі зазначеної одиниці в лексикографічних джерелах.
Наведемо лише перші три позиції:
To set
1. to cause to sit: place in or
1. put, lay, or stand (smth) in a
on a seat
specified place or position—
represent (a story) as happening at a
specified time or in a specified
place. – mount a precious stone in (a
piece of jewellery).—arrange (type
of text) as required.—prepare (a
table) for a meal
2. put, bring, or place into a
2.a. to put (a fowl) on eggs to
specified state: the hostages were set
hatch them.
b. to put (eggs) for hatching free. – instruct (someone) to do
under a fowl or into an incubator smth. – give someone ( a task): the
problem we have been set. –
establish as (an example or record).
– decide on or fix ( time, value, or
limit)
3. to place (oneself) in
3. adjust (a device) as required
position to start running in a race

1.ставити,
класти;
поміщати,
розташовувати,
розміщувати.
поставити
стілець біля столу: to set a
chair at the table; військ.
влаштувати засідку: to set an
ambush зневажати когось: to
set smb at naught
2.звич.
pass
розташовуватися;
знаходитися: a little town set
south of Paris

3.садовити: to set a king
on a throne

Отже, навіть перше пред’явлення виявляє суттєві розбіжності в графічній будові словникової
статті та змістовній структуризації значення:
1.
Рівні співставлення не є ізоморфними ні в плані змісту (спільними є лише тип
концептуального зв’язку – імплікативний та детермінуюча інтенсіональна ознака, що позначена
семою to put), ні в кількості десигнатів. Так, словник COD презентує 25 словозначень; MWCDT – 11;
АУС – 62. До цього слід додати, що більшість з них представлена варіантами актуалізації, напр., to set
– 18 a : to hold something in regard or esteem at the rate of *sets a great deal by daily exercise* b : to
place in a relative rank or category *set duty before pleasure* c : to fix at a certain amount *set bail at
$500* d : VALUE, RATE *their promises were set at naught* e : to place as an estimate of worth *set a
high value on life* [6]. Це лише підтверджує справедливість зауваження М.В. Нікітіна про те, що
потрібно описати загальні правила змістовного варіювання слів, за допомогою яких визначаються
оказіональні флуктуації узуальних значень, їх можливі асоціативні переосмислення [9: 32]. Якщо
полісемантичні одиниці можуть характеризуватися широкими імплікаційними зв’язками, то для
дифузних одиниць вони є conditio sine qua non, причому мають вони стохастичний характер.
2.
Підтвердженням першого висновку може стати застосування методу перекладу, що має
таке вихідне положення: якщо певне слово має декілька перекладацьких відповідників, що не є
синонімами, то це дає підставу визначати кількість словозначень за кількістю перекладацьких
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еквівалентів [ 8:28]. Так, словник АУС пропонує 62 еквіваленти дієслова to set – набагато більше, ніж
тлумачні словники.
3.
З погляду основних факторів, що впливають на мовний статус словозначення як елемента
загальної системи засобів номінації, графіка словникової статті дифузних лексичних одиниць має
відбивати їх референційну недостатність – безумовною є потреба в контексті або мовленнєвій
ситуації для актуалізації окремого смислу.
4.
Невирішеною в лексикографічній практиці залишається проблема ранжування (на
першочергові та другорядні) значень дифузних слів. Якщо для полісемантів логічним є представлення
ЛСВ у порядку їх хронологічної появи у чітко структурованих схемах конкатенаційних та
радіаційних зв’язків, то для дифузів необхідною умовою є не визначення певної кількості
семантичних позицій, а лише окреслення головної інтенсіональної ознаки (у нашому випадку це
ставити, класти; поміщати, розташовувати, розміщувати), що є одним з небагатьох (нерідко
одним) маркером екстенсіоналу, точніше, необмеженості зони варіювання цієї одиниці [4: 104-108].
5.
Широті епідигматичних (семантико- та структурно-дериваційних) зв’язків дифузних
дієслів сприяє їх змістовна невизначеність та моносилабічна будова слова. Такі одиниці легко
набувають нових словозначень, мають поширену дистрибуцію та здатність будувати фразові
дієслова, що, в свою чергу, тяжіють до семантичної деривації. Множинність змістовних зв’язків і є
вираженням ( а для дифузів –підтвердженням) правила семантичного варіювання слова; правила, що
детермінує майже необмежений семантичний потенціал дифузних лексичних одиниць, їх, за
визначенням М.В. Нікітіна, "силового поля". Що стосується обмежень, то вони є універсальними і
свідчать про незавершеність людського пізнання та, як наслідок цього, неповну системність будьякого мовного аналізу. Водночас це є перспективою поглибленого вивчення як семантичної будови
будь-якої лексичної одиниці, так і динамічних перетворень ідеальної сторони мовного знака як
одиниць мовлення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – 428 с.
Василюк І.М. Слова и фразеологизмы диффузной семантики в современном английском языке: дис. … канд.
филол. наук: 10.02.04/ Киевск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1990. – 157 с.
3. Сarter R., Mccarthy M. Exploring Spoken English. Cambridge University Press, 1997. – 160 p.
4. Ахманова О.С. К вопросу о слове в языке и речи // Доклады и сообщения фил.фак. МГУ. – М., 1948. – Вып.
– С. 27-32.
5. Вайнрейх У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1970. – Вып.5. –
С. 169-249.
6. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and Thesaurus. V.3.0 (електронний ресурс).
7. Concise Oxford Dictionary, tenth edition. Ed. By Judy Pearsall. Oxford University Press, 1999. – 1666 p.
8. Англо-український словник. Склав М.І.Балла. Том ІІ. – К.: "Освіта", 1996. – 712 с.
9. Никитин М.В. Лексическое значение в слове и словосочетании. Спецкурс по общей и английской
лексикологии. – Владимир, 1974. – 221 с.
10. Беляевская Е.Г. Семантика слова: Учеб. Пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1987. – 128 с.

Василюк И.Н. Лексикографическая презентация диффузных глагольных лексических единиц.
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The article deals with the peculiarities of the lexicographic practice of presentation and semantic realization
of semantically-laden lexical units – diffusive verbs.
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КОМУНІКАТИВНО-КОМПОЗИЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ТЕКСТІВ НЕВЕЛИКОГО ОБСЯГУ

Стаття присвячена встановленню особливостей композиційної будови англомовних
кінематографічних текстів невеликого обсягу. У статті розкрито особливості їхньої
комунікативної організації. Розглянуто основні комунікативні стратегії й тактики побудови
англомовних кінематографічних текстів невеликого обсягу.
Комунікативний напрям розвитку сучасних мовознавчих студій пов’язаний із виявленням
композиційної і комунікативної організації текстів певних типів [1], стратегій і тактик їхньої
побудови [2; 3]. Тенденція до поглибленого вивчення текстів різних жанрів зумовила актуальність
аналізу особливостей комунікативно-композиційної структури кінематографічних текстів (КТ).
КТ інформують читача про новинки кінопродукції, містять їхній аналіз та оцінку з позицій різних
учасників кінопроцесу: сценаристів, режисерів, акторів і критиків. Досліджувані тексти відібрані з
друкованої і розміщеної на веб-сторінках мережі Інтернет у 1997 – 2002 роках американської газетної
та журнальної періодики. КТ представлені інтерв’ю, анотаціями, короткими оглядами, стислими й
розгорнутими рецензіями на художні фільми, що висувалися на здобуття премії Оскар у номінації
"Краща картина" у 1998 – 2002 рр.
Метою статті є встановлення особливостей композиційно-комунікативної організації КТ
невеликого обсягу – анотацій, коротких оглядів, стислих рецензій.
Спільність проблематики кінематографічних текстів зумовлює ізоморфізм їхньої будови.
Структура газетних і журнальних КТ виявилася дворівневою: композиційною та комунікативною.
Композиційна структура КТ реалізується стійким набором елементів: заголовок, інтродуктивний
блок, основна частина, інферативний блок. Комунікативна структура КТ включає п’ять
комунікативних блоків (КБ): експозиційний, сюжетний, аналітичний, оцінний та додаткової
інформації.
Аналіз комунікативно-композиційної організації КТ різних жанрів показав, що структура
інваріантної моделі набуває певних модифікацій у конкретних текстах, що пов’язано з їхнім різним
функціональним призначенням. Композиція різножанрових КТ відрізняється обов’язковим чи
факультативним характером композиційних ланок. Зміни в комунікативній структурі КТ зумовлені
домінуванням у конкретному творі певної функції: аналітичної, оцінної, інформативної чи рекламної
[4: 11-15]. Розглянемо особливості організації та співвідношення обох структур у різних жанрах КТ
невеликого обсягу.
Тексти-анотації. Анотація – це коротке інформативне повідомлення рекламного характеру про
твори кіномистецтва [1: 9]. Анотація переказує сюжет кінофільму, наводить дані про його авторів, в
ній можуть бути також присутні елементи аналізу, оцінні компоненти [5: 144].
Домінантною комунікативною функцією цього жанру КТ є інформативна. Крім того, анотація
виконує і рекламну функцію, мета якої – спонукати читача безпосередньо ознайомитися з
рекламованими фільмами.
Настанова анотації – інформування з метою спонукання – зумовила її синкретизм, який є
наслідком зрощення композиційної і комунікативної структур. Замість усталеної зовнішньої
композиції (заголовок, інтродуктивний блок, основна частина та інферативний блок) тексти-анотації
мають злитий текст-інформацію. Із виділених композиційних ланок в анотації містяться лише
заголовок та основна частина. Усі заголовки цього жанру КТ збігаються з назвами кінокартин. За
функціональним призначенням заголовки анотацій класифікуються як інформативні, оскільки вони
повідомляють читачеві про назву фільму, про який ітиметься в анотації.
Комунікативна структура анотації представлена єдиним сюжетним КБ. Він дає коротку
характеристику змісту фільму та окремим персонажам. Розглянемо приклад:
THE SIXTH SENSE
After the assault and suicide of one of his ex-patients, award-winning child psychologist Malcolm Crowe
is left determined to help a young boy named Cole, who suffers from the same diagnosis as the ex-patient -they both see dead people. Malcolm cannot rest until he makes amends for his feelings of failure, created by
the mental breakdown of the first patient. Cole is a young boy who is paralyzed by fear from his visions of
dead people. His mother is at her wits end trying to cope with Cole's eccentricities. With the help of Dr.
Crowe, Cole goes on a journey of self as he learns to overcome his fears, all the while discovering the
purpose of his gift [6].
У наведеному прикладі композиція анотації на художній фільм "Шосте відчуття" складається з
двох ланок – заголовку та основної частини. Заголовок цієї анотації називає анотований кінофільм.
Основну частину формує сюжетний КБ, що знайомить читача з героями фільму та елементами
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сюжету. Лексичні одиниці ex-patient, award-winning child psychologist Malcolm Crowe, a young boy
named Cole називають персонажів, дієслова is left determined to help, suffers, cannot rest, makes amends,
is trying to cope with, goes on a journey, learns to overcome, еtс. описують сюжетну лінію.
Сюжетний КБ текстів-анотацій визначений комунікативною стратегією інформування. У цьому
жанрі КТ вона реалізується в певних тактиках. Розглянемо втілення цієї стратегії на прикладі анотації
на кінофільм "Своя людина":
THE INSIDER
Based on the true story of former tobacco executive Jeffrey Wigand, who blew the whistle on American
tobacco companies' efforts to get -- and keep -- smokers hooked. The movie chronicles Wigand's relationship
with "60 Minutes" producer Lowell Bergman, who risked his career to air an interview with Wigand even
after CBS pulled the plug. Wigand risked more than his job to get his message to the masses: After being
fired from Brown & Williamson Tobacco, then talking to the media, he endured lawsuits, a smear campaign
and, the real Wigand claims, even death threats against him and his family, all at the hands of Big Tobacco
[7].
Тактика інформування про матеріал, покладений в основу фільму, повідомляє читача про те,
чи є події, факти, люди, зображені у фільмі, вигаданими, чи реально існуючими. Мовними
індикаторами цієї тактики є вислови типу to be based on, adapted true story of, true-life tale of, truthful /
scrupulous record of. У наведеному прикладі мовні одиниці based on the true story, the real Wigand
вказують на те, що кінофільм "Своя людина" заснований на реальних подіях, які трапилися з реально
існуючими людьми: Based on the true story of former tobacco executive Jeffrey Wigand, who blew the
whistle on American tobacco companies' efforts to get – and keep – smokers hooked.
Тактика репрезентації теми фільму реалізує намір мовця ознайомити читача з основною
тематикою і проблематикою кінокартини. Аналіз фактичного матеріалу показав різноманітність
мовного втілення цієї тактики. Опорними мовними одиницями виявилися, наприклад, the theme of the
film, the film's core/at its core is …, exploration of, the film portrays, story of. У наведеному прикладі
тактика репрезентації теми фільму реалізується через мовну одиницю the movie chronicles.
Використовуючи цю тактику, критик інформує читача про те, що "Своя людина" – фільм про
стосунки дослідника Віганда і продюсера телекомпанії CBS: The movie chronicles Wigand's relationship
with "60 Minutes" producer Lowell Bergman, who risked his career to air an interview with Wigand even
after CBS pulled the plug.
У цьому прикладі стратегія інформування реалізується також у тактиці представлення героїв,
яка втілюється в мовних одиницях, що позначають імена героїв – Jeffrey Wigand, Lowell Bergman, їхні
професії – former tobacco executive, producer, сімейний стан – his family.
Тактика розгортання сюжету переважає в текстах-анотаціях. Вона надає стислу інформацію про
основний зміст фільму. Мовні одиниці blew the whistle, risked, being fired, endured називають основні
сюжетні події, прийменники after, then вказують на послідовність їх розгортання. Зазначені засоби
виступають мовним втіленням цієї тактики.
Таким чином, сюжетний КБ, що визначається стратегією інформування і збігається з основною
частиною композиції, формує текст-анотацію.
Короткий огляд – стисле інформативне повідомлення про зміст кінофільму з елементами аналізу
й оцінки. Провідною комунікативною настановою короткого огляду є інформування про сюжет
фільму. У цьому жанрі КТ відсутній глибокий аналіз кінокартини, її переваг та недоліків. Оцінка
твору кіномистецтва характеризується категоричністю та неаргументованістю.
Композиційна будова коротких оглядів складається із заголовку, не завжди чітко вираженого
інтродуктивного блоку, основної частини, інферативного блоку, який має факультативний характер.
Порівняно з текстами-анотаціями у комунікативній структурі коротких оглядів з’являються
факультативний експозиційний КБ і комбінований оцінно-аналітичний КБ, зумовлені однією з
комунікативних функцій цих текстів – дати коротку оцінку творові кіномистецтва.
Основна частина коротких оглядів представлена обов’язковим сюжетним КБ, факультативними
експозиційним і оцінно-аналітичним КБ.
Розглянемо приклад:
The Sixth Sense
In M. Night Shyamalan's THE SIXTH SENSE, Bruce Willis plays Dr. Malcolm Crowe, a successful
Philadelphia child psychologist who is haunted by the sudden reappearance and suicide of a former patient.
Months later Dr. Crowe encounters Cole Sear (Haley Joel Osment), a troubled, withdrawn young boy who
bears a striking similarity to his earlier patient. Dr. Crowe is compelled to help Cole, not only for the boy's
sake, but for his own redemption. As Dr. Crowe struggles to determine what torments Cole, he must also
come to terms with his increasingly distant relationship to his wife (Olivia Williams). Meanwhile, Cole is
unable to describe the horrible things he sees even to his worried mother (Toni Collette). The scene where
Cole finally tells Dr. Crowe about his supernatural secret is one of the 1990s most quoted and well-known
cinematic moments.
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A gripping ghost story with a stunning finale, THE SIXTH SENSE became a surprise blockbuster shortly
after its release. The film features Oscar-nominated performances by the startlingly intense Osment and the
fiercely maternal Collette, as well as a subtle, subdued turn by Willis. Shyamalan directs his intriguing script
with almost clinical precision, using carefully framed visuals to create the film's distinctly chilling
atmosphere. On the strength of its pitch-perfect acting and direction, THE SIXTH SENSE has become the
most successful thriller of all time [8].
Композиція наведеного тексту короткого огляду складається з трьох ланок: інформативного
заголовку, який є одночасно назвою фільму, основної частини та інферативного блоку, який
починається зі слів A gripping ghost story... Основна частина представлена сюжетним КБ, в якому
критик коротко розкриває зміст фільму, представляє його персонажів, називає імена виконавців
ролей. Інферативний блок містить оцінку режисерської роботи, гри акторів, кінокартини в цілому.
Сюжетний КБ компонується інформативною комунікативною стратегією, що реалізується в
наступних тактиках.
Тактика представлення ролі актора має на меті повідомити імена акторів, що знімалися у
фільмі й схарактеризувати їхні ролі. Ця тактика втілюється в номінативних одиницях to play a role, to
play a character, to portray a character. У зазначеному прикладі, використовуючи тактику
представлення ролі актора, критик повідомляє про виконавця головної ролі у фільмі "Шосте відчуття"
(Bruce Willis) та презентує самого персонажа (Dr. Malcolm Crowe), зазначаючи його походження
(Philadelphia), рід занять (child psychologist): Bruce Willis plays Dr. Malcolm Crowe, a successful
Philadelphia child psychologist ...
Тактика представлення героїв. Комунікативне призначення цієї тактики – надати читачеві
інформацію про героїв фільму, їхні зовнішні й внутрішні характеристики, професію, сімейний стан
тощо, а також імена виконавців. З наведеного прикладу читач отримує коротку інформацію про
головних героїв фільму "Шосте відчуття" – Dr. Crowe, Cole Sear, вік – young, професія – child
psychologist, внутрішній стан – troubled, withdrawn, worried, дізнається про сім’ю – increasingly distant
relationship to his wife. Представляючи персонажів фільму, критик у дужках називає виконавців ролей
(Haley Joel Osment).
Дієслова is haunted, encounters, is compelled to help, struggles, is unable to describe, tells називають
основні події фільму, обставини часу later finally вказують послідовність їх розгортання і виступають
мовним втіленням тактики розгортання сюжету.
Інферативний блок представлений оцінним КБ, який компонується оцінною комунікативною
стратегією, що реалізується в коротких оглядах через наступні тактики.
Тактика позитивного оцінювання фільму реалізується в мовних одиницях з позитивним
оцінним значенням gripping, stunning, surprise, the most successful, що характеризують фільм: A
gripping ghost story with a stunning finale, THE SIXTH SENSE became a surprise blockbuster shortly after
its release. ... On the strength of its pitch-perfect acting and direction, THE SIXTH SENSE has become the
most successful thriller of all time.
Стратегія оцінювання спрямовується на оцінку не тільки кінофільму, а й роботи творчого
колективу, що працював над його створенням. Ця комунікативна мета знаходить своє втілення в
тактиці оцінка гри актора: The film features Oscar-nominated performances by the startlingly intense
Osment and the fiercely maternal Collette, as well as a subtle, subdued turn by Willis. Така тактика
реалізується у використанні іменника performances, що вказує на виконання ролі, імена акторів
(Osment, Collette, Willis), та прикметників, які виражають оцінку їхнього виконання (the startlingly
intense, the fiercely maternal, subtle, subdued). Тактика оцінки роботи режисера ідентифікується
дієсловом directs та іменем режисера Shyamalan, які вказують саме на те, що критик оцінює
режисерську роботу, напр., Shyamalan directs his intriguing script with almost clinical precision, using
carefully framed visuals to create the film's distinctly chilling atmosphere. Оцінка виражена
словосполученням clinical precisioп.
В іншому короткому огляді на фільм "Шосте відчуття" [9] інферативний блок формується
стратегією переконання читача, яка втілюється в тактиці звертання до адресата. Ця тактика
спрямована на залучення читача до процесу комунікації, привернення його уваги до певної
інформації. У наведеному нижче прикладі вона реалізується за допомогою мовленнєвого акту
промісиву, яким митець запевняє читача в тому, що фільм не залишить його байдужим: It's a film that
will resonate within you [9]. Наведене речення є розповідним, присудок will resonate вказує на дію
майбутню, підмет виражений третьою особою однини (іt (a film)).
Отже, комунікативно-композиційна модель текстів коротких оглядів розгортається з моделі
текстів-анотацій, завдяки появі нових елементів.
Стислі рецензії – це текст невеликого обсягу, зорієнтований на оцінку кінофільму на основі
стислого аналізу його переваг і недоліків. Як і короткий огляд, стисла рецензія здебільшого
складається з одного абзацу і не доводиться говорити про графічно оформлені композиційні елементи
інтродуктивного блоку, основної частини й інферативного блоку. Заголовком стислої рецензії є також
назва фільму, і ми виділяємо лише основну частину як інформативно найбільш значущу.
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Комунікативна структура цього жанру КТ містить п’ять КБ: експозиційний, сюжетний, аналітичний,
оцінний, додаткової інформації, що корелюють з основним композиційним блоком. Проте
інформація, що передається цими КБ є скомпресованою, іноді лише до кількох слів. Стисла рецензія
може і не включати вищеназвані комунікативні блоки, а саме інтродуктивний та інферативний
композиційні і експозиційний комунікативний блоки є факультативними. Головна відмінність між
коротким оглядом і стислою рецензією полягає в сюжетному КБ. Він є обов’язковим для короткого
огляду, а в стислій рецензії цей блок є комбінованим – сюжетно-оцінним. Розглянемо стислу
рецензію під назвою "Erin Brockovich":
Erin Brockovich
Capsule by Jonathan Rosenbaum
From the Chicago Reader
I've never been much of a Julia Roberts fan, but I have to admit that director Steven Soderbergh coaxes a
very lively performance out of her in this docudrama, which intermittently reminds me of Silkwood (1983).
Roberts plays a young divorced mother and former beauty queen who rounds up 600 plaintiffs to sue the
power company that's been contaminating the water. The script by Susannah Grant is standard-issue liberal
feel-good fodder that in former decades might have been directed by Martin Ritt; Soderbergh deals with it
respectfully and effectively without ever transcending its generic limitations. With Albert Finney as the
heroine's boss and Aaron Eckhart as her biker lover. 130 min [10].
Ця стисла рецензія містить експозиційний КБ, в якому йдеться про виконавицю головної ролі у
фільмі "Ерін Брокович" Джулію Робертс та особисте ставлення рецензента до актриси (I've never been
much of a Julia Roberts fan...).
Дієслово plays вказує на роль, яку виконує Джулія Робертс – молода одинока мама, у минулому
королева краси. Дієслова rounds up, to sue, has been contaminating описують події фільму (Roberts
plays a young divorced mother and former beauty queen who rounds up 600 plaintiffs to sue the power
company that's been contaminating the water). На основі використання зазначених номінацій ми
визначаємо частину тексту стислої рецензії як сюжетний КБ.
Мовні одиниці director, Steven Soderbergh, coaxes a very lively performance, deals with it respectfully
and effectively визначають оцінний КБ, в якому знаходимо короткий аналіз та оцінку роботи
режисера (...I have to admit that director Steven Soderbergh coaxes a very lively performance out of her in
this docudrama..., ... Soderbergh deals with it respectfully and effectively without ever transcending its
generic limitations.), сценариста (The script by Susannah Grant is standard-issue liberal feel-good fodder
that in former decades might have been directed by Martin Ritt...).
КБ додаткової інформації містить дані про виконавців ролей (With Albert Finney as the heroine's
boss and Aaron Eckhart as her biker lover) та тривалість фільму (130 min.).
Оскільки стислим рецензіям властиві елементи аналізу, то для реалізації цього комунікативного
наміру митці застосовують аналітичну стратегію. У цьому жанрі КТ дана стратегія втілюється в
тактиці порівняння. Аналіз кінематографічного продукту вимагає не тільки розбору його елементів,
але й порівняння його з іншими кінокартинами. У наведеному вище прикладі стислої рецензії тактика
порівняння ідентифікується дієсловом reminds of і назвою фільму Silkwood, який нагадує критику
"Ерін Брокович": I've never been much of a Julia Roberts fan, but I have to admit that director Steven
Soderbergh coaxes a very lively performance out of her in this docudrama, which intermittently reminds me
of Silkwood (1983). Для висунення оцінки критик застосовує комунікативну оцінну стратегію і такі
тактики її реалізації, як оцінка роботи режисера й сценариста, що актуалізуються мовними засобами
respectfully and effectively, standard-issue liberal feel-good fodder.
Комунікативно-композиційна модель стислих рецензій є розгорткою структури коротких оглядів.
Ця модель набуває модифікацій на комунікативному рівні, завдяки появі двох комбінованих блоків –
сюжетно-оцінного та аналітично-оцінного.
Ми називаємо ці комунікативні блоки комбінованими, оскільки важко виділити їх в окремі КБ
через короткий обсяг стислих рецензій і, відповідно, коротку інформацію, яку вони передають. Ці КБ
компонуються аналітичною та оцінною комунікативними стратегіями. Стратегія інформування
визначає експозиційний і сюжетно-оцінний КБ. Вона реалізується в стислих рецензіях в додаткових
тактиках – інформування про авторів фільму та передісторію його створення і представлення
попередніх робіт.
Тактика інформування про авторів фільму та передісторію його створення має на меті
подати відомості про авторів сценарію, режисера та причини виникнення ідеї фільму. Ця тактика
визначає організацію інтродуктивного блоку композиційної структури стислої рецензії. У наведеному
нижче прикладі вона актуалізується в мовних одиницях, що називають творців фільму (Matt Damon,
Ben Affleck), їхні стосунки (old Harvard roommate), термін роботи над сценарієм (worked for five years),
їхні наміри (what they meant is making contact with their peers), результат роботи (what emerged is what
they meant), напр., Matt Damon and his old Harvard roommate, Ben Affleck, worked for five years to get
their script produced the way they wanted it. So, what emerged is what they meant, and what they meant is
making contact with their peers (as well as wowing older critics) [9].
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Тактика представлення попередніх робіт компонує інтродуктивний блок. Вона спрямована на
інформування читача про попередні роботи режисерів, сценаристів, акторів з метою підвищення
інтересу читача до їхньої нової роботи, напр., Having lived with this material for years, both actors (who
went on to burgeoning careers, Damon starring in "John Grisham's The Rainmaker" and Affleck in "Chasing
Amy") are strong and believable and generate considerable appeal [11].
У прикладах йдеться про те, що актори Мет Демон і Бен Афлек грали головні ролі в уже
знайомих читачеві фільмах "The Rainmaker", "Chasing Amy". Така інформація розрахована на те, що,
знаючи акторів по попередніх фільмах, читач зацікавиться й новими картинами з їхньою участю.
Таким чином, особливості композиційно-комунікативної організації КТ невеликого обсягу
зумовлені жанровою приналежністю та різним функціональним призначенням цих текстів. Текстанотацію формує єдиний сюжетний КБ, що визначається стратегією інформування і збігається з
основною частиною композиції. Кожен КТ наступного жанру будується шляхом ускладнення
структури попереднього тексту. Комунікативно-композиційна модель текстів коротких оглядів
розгортається з моделі текстів-анотацій, завдяки появі нових елементів. Композиція коротких оглядів
може бути доповнена факультативними інтродуктивним та інферативним блоками. Комунікативна
структура ускладнюється факультативним експозиційним КБ і комбінованим аналітично-оцінним КБ.
Окрім стратегії інформування, зазначені КБ формуються стратегіями оцінювання і переконання.
Стислі рецензії є розгорнутими короткими оглядами. Їхня модель набуває модифікацій на
комунікативному рівні, завдяки появі двох комбінованих блоків – сюжетно-оцінного та аналітичнооцінного, які компонуються аналітичною та оцінною комунікативними стратегіями. Стратегія
інформування визначає структуру експозиційного та сюжетно-оцінного КБ.
У подальших дослідженнях КТ перспективним видається встановлення їхніх лексичних і
синтаксичних особливостей.
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Ваховская Л.Ф. Коммуникативно-композиционная организация кинематографических текстов
небольшого объема.
Статья посвящена выявлению особенностей композиционного строения англоязычных
кинематографических текстов небольшого объема. В статье раскрыты особенности их
коммуникативной организации. Рассмотрены основные коммуникативные стратегии и тактики
построения англоязычных кинематографических текстов небольшого объема.
Vakhovska L.F. Сommunicative and сomposition organisation of cinematography texts of small size.
The article deals with finding out composition peculiarities of cinematography texts of small size.
Peculiarities of their communicative structure, means of reaching the communicative aims in these texts are
also considered in the paper.
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ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ І
ДИСКУСІЙНИХ УМІНЬ В АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто можливості використання художнього тексту для формування критичного
мислення в умовах аргументативного дискурсу, а також запропоновано основні стратегії аналізу та
оцінювання аргументації (на матеріалі роману У. Колінза "Місячний камінь").
Метою цієї статті є аналіз можливостей використання художнього тексту для формування
критичного мислення в умовах аргументативного дискурсу, а також визначення основних стратегій
аналізу, оцінювання й побудови аргументативного дискурсу на матеріалі книги У. Колінза "Місячний
камінь".
Виходячи із загальної теорії комунікації, будь-який письмово зафіксований текст може
розглядатися як окремий випадок створення комунікативної ситуації, в якій комунікантом,
адресантом виступає автор тексту, а реципієнтом, адресатом – читач [1: 233]. Отже, одним із
постулатів теорії комунікації може бути визначено розуміння художнього тексту як прояву
особливого типу дискурсу, в якому відбувається комунікативна інтеракція адресанта, тобто автора
художнього твору, й адресата, тобто читача, на якого спрямовано здійснення когнітивного,
емоційного, інтелектуального, прагматичного, соціолінгвістичного впливу. У прагматичному аспекті
художній текст виступає як реалізація різних типів ілокутивних інтенцій автора, який може
розглядатися як основний адресант дискурсу, прагматичною установкою якого є передача
інформативного повідомлення, емоційно-естетичної інформації адресатові, тобто читачеві. Якщо
домінантною стає ілокутивна функція "переконання", такий тип дискурсу можна вважати прикладом
аргументативного дискурсу, розуміючи аргументацію (за А.Д. Бєловою) як "комунікативну діяльність
суб’єкта у триєдності вербального, невербального та екстралінгвістичного, метою якого є
переконання адресата шляхом обґрунтування правильності своєї позиції" [2: 5].
Аргументативний дискурс (дискурсивний текст), який розглядається як частина дискусії, реальної
або уявної, визначається як низка висловлювань, промовлених або письмово зафіксованих, які були
винесені на захист однієї або декількох точок зору [3: 17]. Точка зору може мати будь-який зміст,
оскільки можна мати точку зору відносно будь-якої події, ідеї, дії, будь-якого факту, будь-яких
відносин, а також кожен має право на свою точку зору, яка збігається чи не збігається з поглядами
опонента. Причиною виникнення аргументативного дискурсу можна також уважати необхідність
виявлення різниці у думках. Роль протагоніста в структурі аргументативного дискурсу первісно
належить адресанту, тоді як адресат стає антагоністом, який приймає або не приймає точку зору
протагоніста [3: 20].
Таким чином, уже на початковому етапі аргументативного дискурсу читач опиняється у позиції
антагоніста і йому необхідно протистояти "гіпнотичному" впливу домінуючої позиції адресанта в
асиметричній ситуації аргументативного дискурсу, коли адресант й адресат узаємодіють через
письмово зафіксований текст. Читач може підсвідомо прийняти запропоновану схему аргументації
під упливом авторитету автора художнього твору, тому що домінантність адресанта, завдяки
односторонньому зв’язку писемної комунікації, має прояв у нав’язуванні адресатові свого бачення,
своєї точки зору на події, на характер відносин між персонажами, свій засіб подання інформації [4: 8].
Основні діючі складові аргументів упливу на адресата можуть різнитися у залежності від
емоційного стану протагоніста, його віку, гендеру, соціального статусу, його світогляду, системи
цінностей, етнокультурних і національних особливостей тощо [2: 44, 93, 153].
Окремий тип аргументативного дискурсу виникає, коли подання інформації здійснюється від
першої особи, тобто вектори адресанта – автора твору й адресанта – оповідача співпадають, а
реципієнт стає адресатом аргументативного дискурсу, в якому експліцитно домінує особистість
протагоніста, персонажа твору, котрий дає свою версію подій, що відбулися і прагне експліцитно чи
імпліцитно нав’язати свою точку зору, своє бачення проблеми адресату.
Отже, специфіка аргументативного дискурсу, що розглядається, полягає в його складній
структурі, яка, з одного боку, схожа на автобіографічний фрейм, де автор і текст консубстанціональні,
тобто оповідач і протагоніст співпадають за рольовим призначенням [5: 14], а, з іншого боку, у тексті
імпліцитно присутній головний протагоніст, автор художнього твору, а тому в рольовому розподілі з
боку протагоніста має прояв подвійний уплив на читача, якому залишається роль антагоніста
аргументативного дискурсу, оскільки одним із логічних вимірів (dimensions) будь-якого оповідання є
його "я – ти" структура (I – thou structure) [5: 15].
© Євченко В.В., 2006
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Більш складною структура дискурсивного тексту стає, коли оповідач змушений виступати
посередником для інших персонажів, чиї погляди він описує, і тоді їх особисте розуміння ситуації або
відношення до неї, які трансформуються свідомістю оповідача, матеріалізуються в аргументативному
дискурсі. До того ж оповідач може захищати чи спростовувати точку зору інших персонажів,
уступати в позицію конфронтації до точки зору інших персонажів.
Особливістю романа У. Колінза "Місячний камінь" [6] можна вважати те, що в межах континууму
художнього тексту він являє собою ланцюжок аргументативних дискурсів із різними типами
адресантів, які характеризуються різними соціально-типологічними, гендерними, індивідуальноособистісними характеристиками, а також із різними потенційними ступенями ілокутивного впливу
на адресата, зі специфічним набором ілокуцій, які можуть отримувати експліцитне чи імпліцитне
вираження у тексті за допомогою системи прагматичних сигналів: Габріел Бетерідж, міс Клек, Метью
Браф, Френклін Блейк та інші. Кожний оповідач користується своїм типом аргументативного
дискурсу, який залежить від його / її системи духовних, моральних, соціокультурних, національних,
релігійних цінностей, від його / її віку, соціального статусу, побутових умов існування. Аргументація
кожного оповідача відрізняється використанням різних схем з різним набором дійсних та хибних
аргументів.
Набір аргументів та їх уплив на читача також залежить від індивідуально-особистісних
характеристик оповідача, його / її емоційного стану, індивідуального комунікативного завдання. Так,
в аргументації сержанта Кафа переважає раціонально-логічне начало, в аргументації Г. Бетеріджа –
емоційно-інтуїтивне. Характер аргументації може змінюватися у межах одного фрейма. Наприклад, у
першій частині оповідання Габріеля Бетеріджа домінує інформативний характер аргументації, далі, в
залежності від наростання драматичного ефекту, домінантний характер стає більш емоційно
насиченим, тобто домінують емоційні параметри аргументації. Змінюються основні прийоми
аргументації, в якій зустрічаються як вербальні, так і невербальні аргументи, в залежності від
характеру побудови аргументативного дискурсу (симетричний чи асиметричний). Аргументація може
містити як істинні, так і хибні аргументи. Аргументація також може бути інформаційно
недостатньою. Це залежить від багатьох факторів: необізнаності, непоінформованості протагоніста;
його намагання уникнути викладу небажаних фактів, функціональної специфіки тексту (детектив)
тощо.
Початкова стадія дискурсивного тексту (на прикладі оповідання Бетеріджа) починається зі
ствердження оповідача, що він виконує волю, прохання інших учасників подій і описує лише факти,
свідком яких він був (plain facts). Аргументативна стадія оповідання представлена оповідачем у
вигляді складної аргументації з експліцитними й імпліцитними аргументами. Домінуючими є такі:
по-перше, описуючи події оповідач нікому нічого не нав’язує, по-друге, зникнення алмазу не може
бути пояснено логічним шляхом. Остання частина аргументації базується на підрядному аргументі
про те, що всі учасники подій чесні й порядні люди. Крім того, оповідач намагається передати
погляди на події інших персонажів, які є протагоністами тієї чи іншої точки зору, що також
ускладнює структуру дискурсивного тексту, оскільки різні аргументи на захист певної точки зору не
завжди складають єдине ціле, а іноді зіткнення протилежних думок призводить до конфронтації
усередині базового фрейму.
На стадії конфронтації у симетрично побудованому дискурсі
використовуються як вербальні, так і невербальні прийоми аргументації (наприклад, Бетерідж –
сержант Каф).
Заключна частина аргументації містить висновок оповідача про те, що оповідання (my plain
statement of facts) підтверджує тезу про його об’єктивність і неупередженість, хоча протагоніст в
особі оповідача, й допускає, через неповноту поданої інформації, неприйняття антагоністом його
погляду на події й підтримання поглядів інших персонажів, які він презентував у дискурсивному
тексті. Оповідач не припускає можливості нульової точки зору на проблему аргументації. (If you
desert me, and side with the Sergeant, on the evidence before you – if the only rational explanation you can
see is, that Miss Rachel and Mr. Luker must have got together, and the Moonstone must be now in pledge in
the money – lender’s house – I own, I can’t blame you for arriving at that conclusion. In the dark, I have
brought you thus far. In the dark I am compelled to leave you, with my best respects) [6: 192]. Дискусія
вважається незавершеною, оскільки наступні події описуються іншими персонажами.
Складність структури аргументації, запропонованої у романі У. Колінза "Місячний камінь",
передбачає встановлення набору стратегій із метою оцінювання й аналізу її основних параметрів. Для
визначення необхідних стратегій аргументації антагоністу (в особі читача) потрібно з’ясувати об’єм і
повноту інформаційної насиченості тексту, інформаційну якість наведених фактів, логічність
побудови аргументації; ступінь емоційного впливу на адресата, який прямо залежить від багатьох
різних факторів. Іноді емоційна аргументація починає переважати інформативно-логічну, яка апелює
до розуму читача, і тоді протагоніст може звертатися до читача безпосередньо чи прямо описувати
свій емоційний стан. Виявлення емоційного чинника впливу на адресата в умовах асиметрично
84

В.В. Євченко. Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в
аргументативному дискурсі

побудованих інтерактивних комунікативних відносин необхідне, з одного боку, для своєчасного
розпізнавання посилення ролі протагоніста, для запобігання впливу на емоційну сферу на шкоду
логічному осмисленню, а з іншого боку, для формування опосередкованої емоційно-інтелектуальної
реакції і для того, щоб скласти своє уявлення про те, що дійсно відбулося.
Протагоніст, в особі оповідача, у межах трьох основних схем аргументації: аргументації
взаємозалежності, аргументації за аналогією, аргументації причинності – вживає як істинні, так і
хибні аргументи (false arguments). В оповіданні Габріеля Бетеріджа зустрічаються, наприклад, такі
аргументи для досягнення інтерактивного ефекту з різними векторами впливу в залежності від
характеру спрямованості аргументації (асиметрично чи симетрично побудований дискурс):
1. Argumentum ad verecundiam [3: 126, 129] – аргумент авторитету, тобто спрямування дискусії на
особистість протагоніста, коли протагоніст посилається на якості, які він має чи прописує собі.
Протагоніст експліцитно чи імпліцитно показує, що правильність його слів, думок гарантовано його
знаннями, світоглядом, здоровим глуздом, віком, життєвим досвідом тощо. Іноді це покликання на
інший авторитет, наприклад, Робінзона Крузо. Argumentum ad verecundiam може мати також
протилежну стратегію, коли протагоніст поводить себе стримано, удає з себе аматора, щоб читач
співчував, і прихильно ставився до нього, й таким чином більше йому довіряв.
а) I have read a heap of books in my time; I am a scholar in my own way. Though turned seventy, I
possess an active memory, and legs to correspond [6: 8]
b) My experience of the women-servants, when Superintendent laid his embargo on their rooms, came in
handy here [6: 104]
c) I modestly declared myself to be quite unequal to the task imposed upon me – and I privately felt, all
the time, that I was quite clever enough to perform it, if only I gave my own abilities a fair chance [6: 8].
2. Argumentum ad populum [3: 124], уплив безпосередньо на почуття аудиторії, використання
емоційної реакції читача.
a) All I said, however was, ‘You make my flesh creep’ (Nota Bene: Women like these little compliments
[6: 18].
b) The matron, seeing my lady took an interest in the place, pointed out a girl to her, named Rosanna
Spearman, and told her a most miserable story, which I haven’t heart to repeat here; for I don’t like to be
made wretched without any use, and no more do you [6: 21].
3. Argumentum ad hominem [3: 102], напади на опонента, дискредитація опонента. Наприклад,
Г. Бетерідж намагається дискредитувати суперінтенданта Сигрейва, а потім сержанта Кафа, які
стають небажаними опонентами, коли їх погляди щодо втрати алмаза стосуються людей, до яких Г.
Бетерідж ставиться із прихильністю чи з відданістю й любов’ю, та загрожують їх благополуччу.
а) To the gardener’s astonishment, and to my disgust, this celebrated policeman proved to be quite a mine
of learning on the trumpery subject of rose-gardens [6: 98].
b) But the slyness with which he slipped in that last question put me on my guard. In plain English, I
didn’t at all relish the notion of helping his inquiries, when those inquiries took him (in the capacity of snake
in the grass) among my fellow-servants [6: 115].
4. Argumentum ad baculum [3: 100] натиск на опонента (симетрично побудований аргументативний
дискурс). For the moment, I suppose I must have gone clean out of my senses. I seized the Sergeant by the
collar of his coat, and pinned him against the wall [6: 135] тощо.
Отже, формування критичного мислення в умовах аргументативного дискурсу передусім
передбачає конструювання своєї позиції, виявлення свого бачення проблеми, визначення своєї точки
зору на проблему.
Це ставить за мету розвиток умінь критичного осмислення позиції протагоніста, його погляду на
проблему; розвиток умінь оцінювати висунуті протагоністом аргументи на підтримку своєї позиції;
брати під сумнів необґрунтовані (unsupported) висловлювання; будувати аргументативний дискурс, а
також розвиток умінь аргументації та захисту своєї точки зору; розвиток резистентності до
зовнішнього впливу.
Основними стратегіями адресата під час аналізу асиметрично побудованого аргументативного
дискурсу (оповідач у ролі протагоніста, читач у ролі антагоніста), на наш погляд, можуть бути такі:
1) виявлення позиції протагоніста дискурсивного тексту;
2) прийняття на себе ролі антагоніста і створення аргументативного дискурсу;
3) визначення структури аргументації (множинна чи проста) [3: 72]; логічність, часова
послідовність [2: 95-96]; сурядність, підрядність аргументів тощо;
4) визначення схеми і стратегії аргументації;
5) встановлення експліцитних й імпліцитних аргументів;
6) оцінювання вагомості (значимості) аргументів; розпізнавання і встановлення правильності
аргументів;
7) виявлення й аналіз порушень у процесі аргументації;
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8) виявлення випадків конфронтації між різними протагоністами у межах одного фрейму;
Під час формування критичного мислення слід також ураховувати різноспрямований характер
дискусійних умінь, котрі передбачають, з одного боку, критику поглядів протагоніста шляхом їх
оцінювання та аналізу, а з іншого – формування своєї точки зору.
Пропонуються наступні завдання з метою аналізу інтерактивного ефекту й покращення процесу
аргументації, а також для створення умов формування своєї точки зору, думки у читача на основі
аргументів, які було висунуто протагоністом чи з’явилися під час дискусії.
1. Оцінювання значущості подій, які описуються; об’єму і повноти інформації.
а) What facts and whose actions are in the centre of Betteredge’s attention in this part of his narration?
b) What facts given by G. Betteredge do you find central and which are peripheral to the narration in your
mind? Give each fact related by G. Betteredge a score from O (non-essential) to 10 (very important).
Motivate your choice.
Score
Facts
Mr. Candy had caught a chill and was down with a fever.
The paint on the door had dried by three o’clock on Thursday
morning,
etc.
c) Is there enough information to show that Mr. Franklin was really very enthusiastic in helping the
police? What contribution did he make to the investigation?
d) Are there any facts in Bettredge’s story to support or to oppose Sergeant Cuff’s opinion that the
presence of the three Indians in London is directly connected with Miss Rachel’s staying there? Prove your
point.
e) Could you say you feel satisfied with the information given to you by G.Betteredge in this part of his
narration? Is this information sufficient or insufficient? What part of the information given here you find
most essential for the understanding of the development of the events and which is subordinate for the
understanding of the setting and the people. Motivate your answers.
2. Оцінювання впливу особистості оповідача з урахуванням вербальних, невербальних і
екстралінгвістичних чинників аргументації; оцінювання ступеня його об’єктивності й
визначення рівня довіри до оповідача.
a) Which is better seen in G. Betteredge’s commenting on people’s actions and their behaviour: his
common sense, his life experience, his notion of the world or his moral code? Motivate your answer.
b) What moral values determined by Betteredge’s social status are shown by his narration? In what way is
it shown: through his description of people’s characters and their actions, or by something else? Prove your
point.
c) What features of an Englishman of the XIXth century are shown through Betteredge’s reaction to the
aspects of the human nature, so vividly presented, to his mind, by the representatives of different
nationalities? What features of a human character does Betteredge accept as English?
d) What stereotyped views on Indians are shown in the narration? In what way do they represent the
stereotyped views shared by the Europeans of the XIX century or Betteredge’s and Mr. Murthwaite’s
personal opinions? Motivate your answer.
e) In what way are Betteredge’s mentality as an Englishman of the XIX century, and his individual moral
code shown in this part of his narration?
f) Does Betteredge sound persuasive when he speaks about the family of Lady Verinder? Is he more
influenced by his personal feelings or by his social respect for the mistress of the house or something else?
Motivate your choice.
g) Betteredge is telling a story of a crime. In what way does he hold the reader’s attention? What details
of his narration do you think make the story mysterious and adventurous and make you want to read on?
h) Is there any difference between your understanding of the characters by what they say, or do, or by
how Betteredge portrays them?
i) In what tone does Betteredge present people and their actions in this part of the story? What figurative
language does he use to influence the reader’s minds, perspectives, their feelings and emotions?
j) In what way do Betteredge’s actions influence the credibility of the narration?
k) Comment on the way the personal feelings and emotions experienced by Gabriel Betteredge affect
credibility of his narration.
l) In what way did the manner of Betteredge’s narration change? Did it become less or more formal in the
vocabulary or in syntax? In what way do these changes show the state of his mind and the dramatic tension of
the situation?
3. Аналіз структури і схеми аргументації протагоніста, виявлення ступеня імпліцитності й
експліцитності аргументів; оцінювання аргументів:
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a) What arguments, logical or emotional, are mostly used by Betteredge in this part of his narration?
b) Can you give any places in Betteredge’s story where he is especially subjective in his reasoning? In
what way can it be explained?
c) What was there in Rosanna Spearman’s behaviour that Betteredge called ‘unaccountable’? Do you
agree that her behaviour was really difficult to understand? Why didn’t Betteredge accept the most vivid
explanation? Motivate your answer.
d) Give the examples when Betteredge gives the fact and his opinion in the table. Do your opinions
coincide with Betteredge’s in all the case? Why / why not?
Facts
Opinions
e) Do you think Betteredge’s supposition about possible thieves of the Diamond convincing? Are there
any cases of fallacy in his reasoning to your mind?
f) Are there any cases where Betteredge breaks the logical sequences of events in his narration? Why does
he do that: because of his age, because he likes talking about minor details, because he wants be meticulous
in his account or something else? Motivate your answer.
h) Do you think there are any cases when Betteredge is being misled or deceived in his reasoning? Prove
your point.
i) Was Betteredge consistent in his opinion? How did his personal feelings influence the shifts in his
opinion? Illustrate your point.
j) Find the places in Betteredge’s story where his reasoning is based on his reference to his own common
sense, his own life experience. Can you share his views? Why? / Why not?
k) Can you find any elements of non-verbal argumentation shown by G. Betteredge himself, or related by
him when he speaks about other people. Comment on their effect.
e) Find the cases of G. Betteredge’s and Sergeant Cuff’s reasoning and comment on the factuality and the
degree of supposition expressed in their reasoning.
m) In what way can Betteredge’s story about his marriage help the reader understand what sort of person
he was? What pattern of a married life does be suggest as ‘an encouragement to others’? Could you agree
with him? Why? Why not?
n) Comment on the disapproving attitude of Betteredge towards Superintendent Seegrave. Through which
is it better seen: through the description of his actions, through commenting on his actions, through the way
Betteredge gives him different names, or something else? Prove your point.
o) Do you feel persuaded and satisfied with that resolution of the problem of the lost diamond? Do you
think there are any cases of unsupported or false reasoning in solving the mystery of the Moonstone? Why? /
Why not? Motivate your answer.
4. Визначення позиції, поглядів протагоніста – оповідача, протагоніста – автора художнього
твору; апелювання до антагоніста – читача (адресата).
a) Find the lines in Betteredge’s narration where he addresses the reader directly. Comment on the idea of
the reader or the reader’s actions in Betteredge’s mind. Does this direct appeal to the reader make the story
told by Betteredge more dramatic, lively, attractive, or otherwise? Motivate your point.
b) Speak on the reader’s participation in the narration.
c) What do you think is the role of the reader and Betteredge’s addressing to the reader in his narration?
d) In what way is Wilkie Collins’ attitude towards the characters and their actions felt in this part of his
narration?
e) Speak on the way W. Collins’ voice can be heard in the text.
f) In what way does W.Collins create a picture of a faithful servant? Why do you think Gabriel Betteredge
was chosen as the first speaker to tell about the mystery of the Moonstone?
g) Find out the lines in this part of Betteredge’s story where his loyalty to the house of Lady Verinder is
fully shown and comment on there.
h) Is Betteredge consistent in his ‘screening’ Rosanna Spearman? For whom are his sympathies stronger,
Rosanna or Rachel? Whose actions seem to him more suspicious, alarming and distressful? Motivate your
answer.
і) Pick out the places in this part of Betteredge’s narration to show that he experienced a heavy emotional
strain. Comment on the way he describes his emotions to the reader.
5. Виявлення позиції, поглядів інших персонажів, оцінювання їх поведінки, вчинків і дій;
порівняння позиції оповідача з позиціями інших персонажів.
а) Comment on the attitudes the inhabitants of the house seem to have towards Rosanna, the maid. Why
were they different in their opinions of her? Why did Betteredge feel sympathy for her? Do you think she
was really a person to be pitied?
b) Speak on the way in which voices of different characters of the story are heard in this part of
Betteredge’s narration. In what way do the individual features of their speech show the difference in their
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social status, their cultural background, their interest in the investigation? Illustrate your point with the
examples from the text.
c) What was Sergeant Cuff’s opinion of Superintendent Seegrave? What mistakes did Superintendent
Seegrave make in his investigation to Sergeant Cuff’s mind? In what way does his attitude to Superintendent
Seegrave show Sergeant Cuff as a person?
d) Analyse the effect of Mr. Franklin’s qualities of the character, shown by G. Betteredge and in your
opinion, on the development of the events and the conflicts of the story.
e) Limping Lucy accuses Mr. Franklin of being a murderer of Rosanna Spearman. Can you agree that Mr.
Franklin was to blame for his neglect of Rosanna’s feelings towards him? Should he be responsible for her
suicide? Motivate your answer.
f) What is the effect of Mr. Franklin and Miss Rachel’s personal qualities on the rising conflict?
6. Оцінювання позиції персонажів на стадії конфронтації, зіткнення ідей (точок зору,
поглядів) в умовах симетрично побудованого дискурсу (конфлікт думок усередині фрейму).
a) Are there any cases of the conflict of opinions in this part of Betteredge's narration? Name the
personages whose opinions collided and comment on these cases. In what way can the difference in opinions
be accounted for: by the social standing, the cultural background and general outlook, the common sense or
by the emotions of the character of the story. Motivate your answer.
b) Comment on the way the voices of other protagonists in the conflict are heard in this part of
Betteredge’s narration.
c) Whose view on Miss Rachel’s role in the loss of the diamond seems more convincing to you: Sergeant
Cuff’s, which is based on true facts and logical reasoning; or G. Betteredge’s, which is based on his feelings
and intuition? How important is intuition for discovering the truth and solving the mysteries? Motivate your
answer.
7. Визначення й формування точки зору, позиції антагоніста (адресата).
a) Write a character sketch of Mr. Franklin the way he is shown in Betteredge’s story. To what degree is
the description of his character influenced by Betteredge’s personal feelings and his common sense? Find the
lines in the text to form your own opinion of Mr. Franklin.
b) How are Indiands introduced into Betteredge’s narration? Do you agree with Betteredge’s reasoning as
for their actions? Do you think he was influenced by his common sense, his emotions, his life experience or
he treated them as ‘a faithful servant’ would treat strangers who were not social uppers or equals? What’s
your opinion?
c) What opinion have you formed of Miss Rachel, Mr. Franklin, Rosanna Spearman? How much are you
influenced in your judgement about these people and their actions by Gabriel Betteredge’s description and
argumentation? Find the lines in the text to form your own opinion of these people.
d) Speak on the contrast in the methods of investigation between Sergeant Cuff and Superintendent
Seegrave. In what way are they different? Why do you think Superintendent Seegrave was not successful in
his investigation?
e) Do a bit of detective work yourself. Do some reasoning choosing between the strong and light shades
of probability about the following facts on the pattern given below. Work in pairs.
Facts
Guess / Reasoning
Questions
We know that a
a) She must have been burning the
a) But why did she do that if
fire
was
heard stained dress;
she had not stolen the diamond?
crackling
in
b) She may have been cold because
b) But why did she make a
Rosanna’s room at she was unwell.
fire at four o’clock in the
morning?
four o’clock in the
morning.
f) Frame questions to direct your own investigation. Whom and about what would you ask?
h) Say in what way, to your mind, the following information, given in this part of the narration can point
to the solution of the mystery of the lost diamond. Choose three most important, in your mind, things that can
influence the future development of the events:
1.
Miss Rachel leaves for her aunt’s house
2.

The Indians have been set free from prison.

3.

Rosanna Spearman has committed a suicide.

4.

Sergeant Cuff suspects Miss Rachel of having taken the Moonstone with her,
etc.
Отже, у межах запропонованого підходу основні етапи формування критичного мислення під час
роботи з текстом в умовах асиметрично побудованого аргументативного дискурсу зорієнтовані на
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визначення позиції протагоніста та оцінювання висунутих ним аргументів, виявлення істинних та
хибних аргументів, висвітлення свого бачення проблеми, розвиток резистентності до зовнішнього
впливу, аргументація й захист своєї позиції, своєї точки зору.
Перспективним можна вважати подальший аналіз специфіки аргументативного дискурсу в умовах
асиметрично побудованих комунікативних відносин на матеріалі книги У. Коллінза "Місячний
камінь".
Матеріал надійшов до редакції 17.04.2006 р.
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Евченко В.В. Теория аргументации как основа развития критического мышления и
формирования умений вести дискуссию в условиях аргументативного дискурса.
В статье рассматривается возможность использования художественного текста для формирования
критического мышления в условиях аргументативного дискурса. Предлагаются основные стратегии
анализа и оценки аргументации (на материале романа У. Коллинза "Лунный камень").
Yevchenko V.V. Argumentation theory as a basis for the development of critical reasoning and discussing
skills in the argumentative discourse.
The article analyses the possibility of the literary text, viewed in terms of argumentation theory, to be used
for the development of critical reasoning. The article proposes the main strategies to follow in argument
evaluation and in the analysis of the argumentation (based on W.Collins. The Moonstone).
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СТИЛІСТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОНІМІЧНИХ
ЕПІТЕТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті розглянуто основні семантичні моделі та стилістичні особливості метонімічних епітетів
в оповіданнях Д .Томаса. Визначено типові концептуальні моделі метонімічних означень у мові та у
художньому тексті.
В останні десятиліття інтерес учених до функціонування тропів у художніх, публіцистичних,
рекламних текстах, розмовній мові не згасає, а, навпаки, зростає. Як зазначає Ю.М. Лотман,
важливість тропів полягає у тому, що вони являють собою механізми творчого мислення [1: 47].
Якщо 1980-1990-і роки відзначалися метафороцентричністю досліджень, то в останні роки значна
увага приділяється також метонімії, зокрема концептуальним особливостям цього тропа.
Сучасний підхід до аналізу тропів включає розуміння цих виразових засобів як системи, елементи
якої (окремі тропи) організовані ієрархічно [2: 520]. Це дозволяє виділити загальні тропи − метафору,
метонімію, іронію, а перифраз, синекдоху, антономазію, персоніфікацію можна кваліфікувати як
різновиди більш загальних тропів.
Традиційно метонімія визначається як троп, що базується на перенесенні назви з одного об’єкта
або класу об’єктів на інший на основі асоціації за суміжністю [3: 127]. Проте ряд вчених, зокрема
В.М. Жирмунський, вважають таке визначення неправильним: "Асоціація за суміжністю не може
бути підставою для перенесення значення. Наприклад, телеграфний стовп та дорога зв’язані за
суміжністю, але тут ще немає передумов для перенесення. Якщо ж ці речі утворюють певну логічну
єдність, частину та ціле, тоді перенесення стає можливим" [4: 325]. Тобто метонімію можна
визначити як троп, що базується на реальних логічних зв’язках між об’єктами.
До основних семантичних типів метонімії належать метонімія предмета (перенесення назви від
іменника до іменника) та метонімія ознаки, або метонімічний епітет (метонімія серед прикметників).
Якщо предметна метонімія добре відома, саме вона є об’єктом більшості досліджень, то метонімія
ознаки досліджена ще недостатньо. Це можна пояснити тим фактом, що предметна метонімія широко
використовується у газетних текстах, розмовній мові і не має яскраво вираженого образного
характеру на відміну від метонімічного епітета, який значною мірою залишається надбанням
художньої літератури і відзначається більшою образністю та оригінальністю.
Метою нашої роботи є визначення семантичних моделей, стилістичних особливостей та
концептуальних характеристик метонімічних епітетів на матеріалі прози видатного британського
письменника Ділана Томаса. Прозові твори Томаса відзначаються широким використанням
оригінальних тропів, проте до останнього часу метонімія у його оповіданнях не досліджувалася.
Також фактично відсутні роботи з аналізу концептуального характеру метонімічного епітета у
художній літературі.
Як відомо, А. Річардс виділяв три компоненти у семантичному механізмі метафори: тему, образ та
основy порівняння [5: 96]. Метонімічний епітет також включає три компоненти: тему, образ і
зміщене означення. Зокрема, атрибутивне словосполучення a plump smile в оповіданні Ділана Томаса
"A Story" має темою smile (посмішка), якій приписується нова ознака, перенесена з іншого об’єкта
(face). Образ (обличчя) імплікується, але легко встановлюється завдяки реальному зв’язку двох
об’єктів: a plump smile→a smile on a plump face→a plump face. У предметній метонімії імплікується
предмет, а не образ тропа: The "Times" hasn’t arrived at the press conference yet (=the reporter); the
White House isn’t saying anything (=the President of the USA).
Автори "Загальної риторики" виділяють два типи метафор – метафори in praesentia та метафори
in absеntia [6: 24]. Можна виділити аналогічне явище і в метонімії ознаки – метонімічні означення in
praesentia, в яких образ тропа присутній, та метонімічні епітети in absentia, в яких образ відсутній.
Перший тип метонімічного епітета легко декодується: the ten dry miles of farmland→the ten miles of
dry farmland. Проте більшість метонімічних епітетів в оповіданнях Томаса (до 80%) є метоніміями in
absentia: the purring kitchen, ice-cream cries ("One Warm Saturday"), his buttoned, blue voice ("A Story").
Такі тропи є оригінальними і часто несподіваними. В оповіданні "A Prologue to Adventure" автор
реалізує свої лінгвокреативні здібності при створенні міського пейзажу: the crowded pеtrols of the
wind. Словосполучення pеtrols of the wind є метонімічним заміщенням іменника smell (запах).
Метонімічне означення crowded інтенсифікує смисл образу метонімії (насичений). Семантика цієї
тропеїчної комбінації полягає у негативній характеристиці повітря у місті, в образному зображенні
його забрудненості, насиченості запахами бензину. Таким чином, метонімічний епітет включає
аксіологічний компонент, що нечасто спостерігається у метонімії предмета.
© Ємець О.В., 2006
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Використання Томасом метонімії in absentia можна інтерпретувати як бажання автора надати
тропу певної загадковості, активізувати читацьку фантазію, примусити читача декодувати образ.
Основними семантичними моделями метонімічного епітету в оповіданнях Томаса є перенесення
кольору та перенесення назви ознаки з об’єкта (явища природи) на його фізичні розміри (відстань):
blue winds; the black triangular flight of birds ("A Prospect of the Sea"); a sad mile of water ("The Tree");
the green acres of the Jarvis valley ("The Enemies").
Кольорові метонімічні епітети створюють різнобарвну картину природи: He did not believe in
God,but God had made this summer full of blue winds and heat and pigeons ("A Prospect of the Sea").
Перенесення ознаки базується на близькості явищ природи the blue sky →the winds in the blue sky→the
blue winds. У пізній прозі автора спостерігається певний метафоричний зсув у використанні
кольорових епітетів, як в означенні his buttoned, blue voice. Імпліцитним образом метонімії за
макроконтекстом є поліцейський, точніше його форма, oзнаки якої – колір і зовнішній вигляд –
переносяться на голос людини. При цьому обидва метонімічні означення отримують оказіональне
значення "казенний, байдужий".
Характерною особливістю функціонування метонімічних епітетів в оповіданнях Томаса є
використання цих засобів у ролі однорідних означень – двох, навіть трьох атрибутів (більше 55%).
Частина епітетів є сполученням прямого та метонімічного означення: wide, windy gallops ("A Visit to
Grandpa’s"). Інші епітети являють собою однорідні метонімічні означення, що є або семантично
близькими – the hammering, sawing darkness of the shop, або зближеними завдяки контексту – the
embracing, old smile ("One Warm Saturday").
Як і у випадку з кольоровими означеннями, однорідні метонімічні епітети метафоризуються: He
could wipe away the embracing, old smile with the iron back of his hand. Цьому сприяє мікроконтекст
речення, взаємодія із стертими метафорами wipe away the smile та iron back of his hand, у результаті
епітети мають негативні оціночні семи "зухвалий; гидкий". Аналогічнa взаємодія метонімічного та
метафоричного компонентів спостерігається в однорідних означеннях stale, sour air ("The Peaches"); a
decent, purring kitchen ("The Followers"); solid, professional avenues ("The Fight").
Дж. Лакофф та М. Джонсон відзначали наявність, поряд з концептуальними метафорами,
метонімічних концептів у людському мисленні і повсякденному мовленні. До основних
метонімічних концептів відносяться ЧАСТИНА – ЦІЛЕ; ВИРОБНИК – ВИРОБ; МІСЦЕ –
УСТАНОВА; МІСЦЕ – ПОДІЯ; ОБ’ЄКТ– КОРИСТУВАЧ [7: 37-39]. Метонімічні концепти
структурують не лише мову, але й думки, дії, ставлення людей. Багато таких метонімічних моделей
базуються на традиційних культурних асоціаціях, які відображають загальний принцип, коли річ
(об’єкт) може заміщати те, з чим вона (він) звичайно асоціюється [8: 259]. Відповідно, метономія
може визначатися, як "когнітивний процес, у якому одна концептуальна сутність – тема – заміщає
іншу концептуальну сутність – образ – у рамках однієї сфери" [9: 39].
Разом з тим наведені концептуальні моделі мають певні обмеження. Як зазначає Р. Гіббс, концепт
ВИРОБНИК ЗАМІСТЬ ВИРОБУ стосується відомих, геніальних творців, як у реченні does he like
Hemingway? Тут прізвище автора використовується замість його творів. Але якщо мова йде про
рядового виробника, то ця модель не працює, не можна сказати Mary was tasty, маючи на увазі
продукт – Мері була смачною [8:259].
Чи існують концептуальні моделі метонімічних епітетів? Можна стверджувати, що існують. Такі
моделі актуалізуються в кольорових метоніміях ознаки, зокрема КОЛІР ВІДСТАНІ (ДОВЖИНИ)
ЗАМІСТЬ КОЛЬОРУ ОБ’ЄКТУ, як у наведених прикладах з оповідань Томаса: the green acres of the
Jarvis valley. Ці концептуальні метонімії вже стали надбанням повсякденної мови, що відображається
у назвах відомих кінофільмів "The Green Mile", "The Green Acres" (перекладено як "Зелені гектари").
Наведена модель стосується безпосередньо метонімічного означення. Інша, більш відома і поширена
концептуальна модель базується на концепті предметної метонімії СИМВОЛ ЗАМІСТЬ ОБ’ЄКТА
(ПАРТІЇ). Дж. Лакофф та М. Джонсон наводять приклад символічної метонімії у християнській
релігії DOVE FOR HOLY SPIRIT (ГОЛУБ ЗАМІСТЬ СВЯТОГО ДУХА). Символічні метонімії є
важливим засобом розуміння релігійних та культурних концептів [7: 40].
Саме на символічних метоніміях базується інший концепт КОЛІР ПАРТІЇ (ПОДІЇ) ЗАМІСТЬ
КОЛЬОРУ СИМВОЛУ. Яскравим прикладом реалізації цього концепту є події у вітчизняній історії і
політиці – Помаранчева революція (The Orange revolution). Досить поширеним є використання іншого
метонімічного означення green (зелений) у назвах партій та екологічних організацій: the Green party
(Партія зелених), Greenpeace. Метонімічний епітет green застосовується і у відношенні до матеріалів
– green fibre у значенні "екологічно чистий", і у відношенні до виробництва та бізнесменів, як у назві
книги "The Green Capitalists".
Таким чином, метонімічний епітет є виразним засобом створення кольорової, яскравої картини
світу, природи, оригінальним засобом характеристики людей у художньому тексті, як у прозі
Д. Томаса. Широке використання кольорових метонімічних означень у художній літературі, сучасній
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розмовній мові, політичній та виробничій термінології свідчить про наявність метонімічних
концептів у нашому мисленні. Проблема дослідження семантичних та концептуальних особливостей
метонімічних епітетів є перспективною і може бути продовжена на матеріалі інших авторів та при
аналізі текстів різних функціональних стилів.
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эпитетов в художественном тексте.
Рассматриваются основные семантические модели и стилистические особенности метонимических
эпитетов в рассказах Д. Томаса. Определяются типичные концептуальные модели метонимических
определений в языке и художественном тексте.
Yemets O.V. Stylistic and conceptual aspects of metonymic epithets functioning in fiction.
Major semantic models and stylistic peculiarities of metonymic epithets in D.Thomas’s stories are
considered. Typical conceptual models of metonymic attributes in language and fiction are determined.
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СКОРОЧЕННЯ СЛОВА ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМОТВОРЕННЯ ТА СЛОВОТВОРЕННЯ В
СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті досліджено ролі механізмів скорочення слова у процесах формотворення та
словотворення в сучасній англійській мові. Встановленно залежність словотворчих можливостей
редукованих лексем від їх типології. Вивчено механізми афіксалізації редукованих елементів, що
входять до складу телескопійних одиниць.
Сучасна англійська мова переживає так званий "неологійний бум" [1: 4]. Кількісне зростання
словникового складу зумовлює раціоналізацію мови, економію номінативних та словотворчих зусиль.
Одним з яскравих проявів раціоналізації мовленнєвої діяльності та оптималізації мовотворчих
процесів є явище скорочення лексичних одиниць. Дослідження механізмів скорочення слів та їх ролі
у вербокреативних процесах сучасної англійської мови вважається актуальною проблемою сучасної
англістики.
Метою нашого дослідження є визначення ролі скорочення як механізму формотворення
(трансформації лексичних одиниць) та словотворення (формування лексичних інновацій із
скорочених компонентів). Для досягнення поставленної мети ми маємо виконати такі завдання:
розмежувати поняття "скорочення" з точки зору процесу (механізму) та результату (редукована
лексема); уточнити типологію скорочень; дослідити дію механізмів скорочення при формотворенні та
словотворенні; визначити роль механізмів редукції у процессі формування нових словотворчих
елементів.
Сучасна інформаційна перенасиченість суспільного життя вимогає від комунікантів пошуку
шляхів стислого викладу подій та опису явищ, у тому числі і через створення нових номінативних
одиниць-інформоємних за змістом та "спрощених" за формою мовних знаків. Ми маємо намір
зосередитися на розгляді тих способів економії мовних зусиль, які пов’язані з формуванням
лексичних інновацій.
У сучасній англійській мові особливо часто підлягають скороченню багатоскладові лексичні
одиниці і фрази номінативного характеру. Механізми скорочення відіграють провідну роль у процесі
утворення редукованих форм, що виконують функцію "більш економних" субститутів
багатоскладових слів. Вони також діють при формуванні абревіатур та акронімів,
складноскороченних слів різного типу. Тому виникає необхідність розмежування явищ
словоперетворення та словотворення [2: 4], що безпосередньо пов’язано із визначенням напрямків
діяльності механізмів скорочення.
Розв’язання цієї проблеми цілком залежить від того, що ми вкладаємо у поняття "словотвір".
Зазвичай під словотвором у широкому сенсі (який ми пропонуємо називати "вербокреативною
деривацією" [3: 121]) розуміють способи утворення слів у різних мовах. Однак ці способи мають
різну природу, різні механізми вербокреації та інвентар засобів для їх реалізації. Новою лексична
одиниця може бути: а) і за формою, і за змістом (афіксальні, складні слова); б) лише за формою
(редуковані варіанти слів, абревіатури, акроніми); в) лише за змістом (нові лексико-семантичні
варіанти слів). У першому випадку йдеться про словотворення – формування абсолютно нового
мовного знака, у другому та третьому випадках відбувається слово перетворення, або структурна
трансформація, або семантична модифікація вже існуючої у мові лексичної одиниці.
Механізми скорочення відіграють провідну роль у формотворенні-утворенні редукованих
варіантів існуючих у мові слів та фраз. Типологію скорочень складають ініціальні (редуковані до
початкової літери) та односкладові одиниці, при цьому останні за способом їхньої редукції можна
поділити на скорочення слова зі збереженням початкового складу слова (апокопу), збереження
кінцевого елемента при опущенні початкового (аферезу) та редукцію початкового та кінцевого
елементів слова [4: 47]. Прикладами ініціальних скорочень є елементи e- ← electronic та i- ←
information, складові абревіатур (OGM ← outgoing message, PR ← public relations, VR ←virtual reality,
WTO ← World Trade Organization) та акронімів (OPEC ← Organization of Petroleum Exporting
Countries, VIP ← very important person, yuppie ← young upwardly mobile professional person). Як
свідчать наші спостереження, створені шляхом ініціального скорочення елементи не здатні
самостійно виконувати роль лексем і тому існують лише у складі абревіатур та складноскорочених
слів.
Зазначимо, що односкладові елементи здатні як виконувати роль самостійних лексем, так і брати
участь у ствоненні різного роду складноскорочених слів. Утворення односкладового формального
варіанта лексичної одиниці з метою подальшого його використання у якості самостійної лексеми
обумовлене прагненням мовців до зменшення протяжності мовленнєвого сигналу, до формального
© Єнікєєва С.М., 2006
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спрощення мовного знака (особливо, коли він є ключовим і частовживаним у межах певного
повідомлення). У разі узуалізації оказіональних слів, створенних шляхом редукції, вони можуть стати
повноцінними одиницями лексичного складу мови, співіснуючи зі своїми багатоскладовими
корелятами на правах їхніх субститутів (синонімів), оскільки відомо, що скорочення відрізняються
від повних словоформ своєю емотивністю та стилістичною референцією [5: 190]. Скорочена лексема
може випереджати за своєю дистрибуцією свій багатокомпонентний корелят (наприклад, doc, exam,
lab) або навіть витісними його з ужитку, як, наприклад, сталося із редукованими лексемами bus (від
omnibus), phone (від telephone), flu (від influenza).
Шляхом збереження початкового складу (апокопи) були створені такі лекскми: ad ←
advertisement, con ← conservative, doc ← doctor, ed ← education, exec ← executive, lab ← laboratory,
logo ← logotype, med ← medicine, memo ←memorandum, oft ← often, porn ← pornography, pro ←
professional, teen ← teenager, vet ← veteran. Менш численною є група лексикалізованих скорочень,
створених шляхом збереження кінцевого елемента вихідної лексеми при опущенні початкового
(афереза), наприклад, phone ← telephome, bus ← omnibus, copter ← helicopter, zine ← magazine. Щодо
скорочень, створенних шляхом відсікання початкового та кінцевого елементів вихідного
багатоскладового слова (наприклад, flu ← influenza, fridge ← refrigerator), то кількість їх незначна, і
тому цей різновид редукції навряд чи можна вважати продуктивним. Знаючи правила редукції, можна
завжди відновити повну форму слова, а з нею і зміст.
Створенні шляхом формальної модифікації варіанти лексем уживаються у різних стилях
мовлення: від розмовного до офіціально-ділового [4: 46]. Приклади різностильової референтності
редукованих одиниць представлено у друкованих засобах масової інформації, наприклад:"Most guys
use the phone for two things: sustenance and info" (Your Magazine, March 2001); The fab lab’s purpose is
to endow inventors… with a set of tools that can translate back-of-the-envelope design into working
prototypes (The Economist, March 26, 2005); This is similar to TV commercials, where advertisers pay
according to the number of people who are supposed to see the ad (The Economist, April 30, 2005); Cons,
for example, were against keeping troops in Iraq after the end of the war (The Economist, March 12, 2005);
Everybody is trying to attract high-income workers by reinforcing "clusters excellence", investing in "meds
and eds" (ie, health care and universities) and establishing initiatives in the "life science." (The Economist,
March, 4, 2006); Coke needs aggressive new execs who can look at its problems with a fresh eye (Business
Week , June 28, 2004); Yet almost alone among other pros, they’ve paid a comparatively small price for
their misdeeds. (Business Week, June 28, 2004); This method of payment has been a factor in the expansion
of child porn (The Economist, June 25, 2005).
Як свідчать наведені приклади, редуковані одиниці мають усі ознаки звичайного слова: служать
для називання предметів, явищ, ознак, станів, виокремлюються у мовленнєвому потоці, вільно
відтворюються у мовленні, мають лексичне і граматичне значення і т. ін. Попри свою формальну
модифікованість редуковане слово зберігає ту ж саму внутрішню структуру, що і вихідне слово, тобто
вказує на той самий денотат. Проте скорочена форма може додати йому конотативного забарвлення,
що, у свою чергу, може вплинути на стилістичну референцію слова. Лексикалізованим скороченим
формам здебільшого притаманні ті ж самі лексико-граматичні категоріальні ознаки, що і їхнім
багатоскладовим корелятам. Скорочене слово належить до тієї ж частини мови, що і вихідна лексема,
має такі ж морфологічні ознаки, виконує аналогічну синтаксичну функцію. Так, наприклад,
скорочення іменників мають ознаки числа (dems ← democrats, reps ← representatives), відмінка (lab’s
purpose ← laboratory’s purpose, cons’ vision ← conservatives’ vision), редуковані дієслова зберігають
часові ознаки (demoed ← demonstrated, reps ← represents).
Отже, у тих випадках, коли скорочення є єдиним механізмом деривації, в результаті якої
утворюється новий за формою мовний знак (формально модифікована лексема), можна говорити про
скорочення як спосіб словотвору. Однак більш дієвим і продуктивним є використання механізму
скорочення разом із основоскладанням, у результаті чого утворюються багаточисленні та
різнопланові складноскорочені слова. Від звичайного словоскладання цей спосіб вербокреації
відрізняється тим, що стягненню підлягають не повні, а скорочені основи вихідних слів.
Вагому частину складноскорочених слів сучасної англійської мови складають так звані
телескопізми – лексичні одиниці, створені шляхом "зрощення уламків" двох або декількох
лексичних одиниць, або ж "злиття" редукованої частини одного з повною формою другого слова.
Редуковані "фрагменти" лексем, що використовуються для створення телескопізмів, як правило,
"абсорбують" семантику своїх
прототипів. Семантика телескопізма утворюється шляхом
"накладання значень" його компонентів" [6: 178] і може дорівнюватися сумі значень компонентів
(наприклад, camcord < camera + record ‘знімати за допомогою портативної відеокамери’), або ж
крім "сумарного значення" може містити додаткову інформацію про передмет чи явище (наприклад,
deskfast < desk + breakfast ‘сніданок за робочим столом в офісі’) [6: 179].
Складноскороченні слова можуть утворюватися шляхом складання початкових елементів
словосполучень, тобто за моделлю ab + cd → ac, наприклад, hi-fi < high fidelity, hi-hech < high
technology, sci-fi < science fiction, modem < modulator-demodulator, mopol < mobile police: Many of the
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country’s high-tech elite are working to aid the poor ( Business Week, June 28, 2004); The police anti-riot
unit, known as "Mopol" (Mobile Police), so frightens Nigerians that its nick-name is "Kill and Go" (The
Economist, Aug. 20, 2005).
Складноскорочені слова, що утворюються шляхом з’єднання апокопи одного слова з аферезою
іншого слова, тобто за моделлю ab + cd → ad, називають повними телескопізмами [6: 176]. За цією
моделлю, як і у попередні роки, утворюється найбільша кількість лексичних інновацій як
оказіонального, так і узуального характеру. Серед телескопійних неологізмів, зафіксованих у
словниках [7; 8], більшість складають саме створені за вищеназваною моделлю: biopreneur <
biotechnology + entrepreneur, computon < computation + photon, cosmeceutical < cosmetic +
pharmaceutical, deskfast < desk + breakfast, digerati < digital + literati, greige < grey + beige,
intermercial < internet + commercial, teleputer < television + computer, televangelist < television +
evangelist, Wintel < Windows + Intel.
Чимало неологізмів було створено за моделлю ab + cd → abd, тобто шляхом "злиття" повної
форми першого слова з аферезою другого, наприклад: аquaerobics < aqua + aerobics, , kidult < kid +
adult, mockney < mock + cockney, seacopter < sea + helicopte. Серед нових телескопізмів, зафіксованих
словниками, є створені шляхом приєднання апокопи першого слова із повною формою другої
лексеми за моделлю ab + cd → acd: Amerasian < American + Asian, Amerindian < American + Indian,
Afrocaribbean < African + Caribbean, robolawyer < robot + lawyer, emoticon < emotion + icon.
Словником неологізмів зафіксовано кілька лексичних інновацій, створених шляхом поєднання
аферез двох слів, за моделлю ab + cd → bd, яка вважалася в попередні роки непродуктивною:
netiquette < Internet + etiquette, netizen < Internet + citizen, netpreneur < Internet + entrepreneur.
Телескопія на наш погляд, автономний спосіб словотвору, оскільки своєрідним "гібрідом"
словотвору та формотвору. У процесі формування телескопізмів беруть участь як механізми
стягнення основ (які є провідними у словоскладанні), так і механізми скорочення, фрагментації слів
(що є типовим для формотворення). Механізми утворення телескопізмів мають багато спільного зі
словоскладанням з огляду на те, що в основі утворення як телескопізмів, так і складних слів лежать
вільні лексичні одиниці; в семантичному плані обидва способи словотвору являють собою
універбацію, тобто конденсацію семантики словосполучення в межах однієї лексичної одиниці;
основу зв’язку між компонентами як композитів, так і телескопізмів складає співвідношення основ.
Головною відмінністю телескопії від словоскладання є те, що вона ґрунтується на стягненні основ, які
частково або повністю втратили свою цілісність.
Розглядаючи телескопію, не можна не відзначити її ролі у формуванні нових словотворчих
елементів. Деякі елементи, що входять до архітектоніки телескопійних утворень, можуть у разі
високої частотності їх використання у складі структурно однотипних лексем, розпочати
функціонування у якості словотворчих формантів. Словотворчі елементи, джерелом утворення яких
були телескопізми, на наш погляд, мають великий вербокреативний потенціал, оскільки вони не
здатні через "пошкодженість" форми виконувати роль самостійної лексеми, і цей "недолік" породжує
необхідність приєднання задля реалізації словотвірних потенцій до повноцінних основ або до
подібних йому елементів [9: 46].
Так, передумови для формування словотворчого елемента - nomics були створені телескопією.
"Параафікс" -nomics – ‘економічна теорія або політика’ розпочав своє існування після утворення
телескопізму Nixonomics (Nixon + economics), за аналогією до якого були створені інші неологізми:
Reaganomics, Bushonomics, Rogernomics, Gorbanomics, Clintonomics. Завдяки високій частоті
використання елемента у групі структурно однотипних лексичних одиниць, у яких він мав однакове,
типізоване значення, редукований елемент -nomics став асоціюватися із словотворчим суфіксом.
Останнім часом цей "параафікс" став приєднуватися не лише до власних імен, а і до загальних
іменників, про що свідчать такі неологізми: bimbonomics, cybernomics, mediconomics.
На наш погляд, умови для формування словотворчого елемента docu- були також створені
телескопією. Цей елемент уперше з’явився у складі телескопізму docudrama (documentary + drаma)
‘телевізійний фільм або вистава, створенні на документальній основі’. Саме це слово було взято за
зразок для утворення цілого ряду інших лексичних одиниць з елементом docu-: docuhistory,
documusical, docuopera, docurecreation, docu-soup opera. Використання елемента docu- для створення
серії однотипних лексичних одиниць сприяло формуванню у нього узагальненого, типізованого
значення ‘заснований на документальних фактах’.
Участь редукованого елемента у створенні цілої низки слів, у яких він виступає в типізованому
значенні, сприяє закріпленню у свідомості носіїв мови його афіксального статусу. Телескопійні
одиниці являють собою "штучний товар", утворення ж цілої низки структурно однотипних
лексичних одиниць за участю константного елемента є прерогативою афіксального словотвору. У разі
створення за аналогією до телескопізма нових лексем із незмінним компонентом, останній може
перетворитися на словотворчий формант. Такі одиниці слід називати "параафіксами" –
словотворчими елементами перехідного характеру, оскільки вони лише проходять процедуру
95

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

"афіксалізації ": фактично вони виконують функції суфіксів або префіксів, але у них досі зберігається
семантична кореляція з їх вільними прототипами.
Шляхом "афіксалізації" компонентів телескопізмів було створено багато словотворчих елементів
перехідного характеру. Найбільш продуктивними серед них є "парапрефікси": agri- (agribusiness,
agricrime, agripower); cyber- (cyberclinic, cyberdemocrasy, cybermedia, cyberpolitics); e- (e-business, ecash, e-government); Euro- (Eurodeposit, Euroland, Euromarket, Eurosceptic) та "парасуфікси": -(a)holic
(phonaholic, politicoholic, walkoholic, workaholic); -(a)thon (bikeathon, danceathon, sellathon, slideathon);
-erati (culturati, digerati, glamorati, jazzerati, technorati); -gate (debategate, filegate, Irangate, oilgate).
Таким чином, механізми скорочення слова відіграють провідну роль у процесах формотворення
та словотворення. У першому випадку скорочення слова є головним і єдиним механізмом
вербокреації, а у другому випадку він діє у комплексі із механізмами основоскладання. Заміна
лексичної одиниці "бідьш економним кодом" сприяє не лише раціоналізації мовленнєвої діяльності
носіїв мови, але й оптимізації словотворчих процесів. Редукований мовний знак може
використовуватися у мовленнєвому повідомленні як рівноцінний субститут прототипової лексеми або
ж може брати участь у створенні складноскорочених слів. Участь редукованих елементів у створенні
складноскорочених слів може створити умови для їх афіксалізації. Так, наприклад, у разі створення за
аналогією до конкретного телескопізма низки нових структурно однотипних слів, до складу яких
уходить незмінний редукований компонент, останній може з часом перетворитися на словотворчий
афікс.
У наших подальших дослідженнях ми маємо намір зосередитися на вивченні залежності
семантики редукованих лексем від зміни їх функціональної орієнтації (редукована вільна лексема –
компонент композита – параафікс). Цікавим, на нашу думку, також є дослідження різного роду
ідеографічних знаків, що використовуються як субститути слів або фрагментів слів у письмових
інтернет- та СМС-повідомленнях.
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Еникеева С.М. Сокращение слова как механизм формообразования и словообразования в
современном английском языке.
В статье исследована роль механизмов сокращения слова в процессах формообразования и
словообразования в современном английском языке. Установлена зависимость словообразовательных
возможностей редуцированных лексем от их типологии. Изучены механизмы аффиксализации
редуцированных элементов, входящих в состав телескопизмов.
Yenikeyeva S.M. Word abbreviation as a mechanism of lexis’ form-modification and word-formation
in Modern English.
The article deals with the problem of the role of word abbreviation mechanisms in the processes of wordformation and formal modification of lexis. It is ascertained that the word-creative abilities of an
abbreviated word depend on their typology. The mechanisms of affixalization of the abbreviated elements are
studied here.

96

УДК 808.3 – 541.2

О.В. Кардащук,
кандидат філологічних наук, доцент
(Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)
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(на матеріалі прикметників сучасної української мови)

Статтю присвячено питанням дослідження системної організації семантичного поля прикметників
української мови зі значенням форми як окремого фрагмента мовної картини світу. На основі моделі
семантичних відношень та ієрархії сем визначена внутрішня структура семантичного поля " форма".
Для сучасних досліджень семантичних категорій мови характерні пошуки суцільності,
ієрархічності, структурності, зв’язків семантичних категорій з категоріями інших рівнів мови,
зумовленості предметів та понять реальної дійсності.
Серед праць останнього десятиріччя найбільш цікавою є монографія В.М. Русанівського
"Структура лексичної і граматичної семантики", де розглядається взаємозалежність зовнішньої і
внутрішньої форми слова, визначаються поняття семантичного і стилістичного інваріантів. Особлива
увага приділяється аналізові внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку семантичної структури,
варіативності її одиниць у функціональних різновидах мови. Монографії Л.А. Лисиченко,
В.С. Ващенка також присвячені питанням лексичного значення, семантичної структури слова та
іншим неоднозначним проблемам лексикології та семантики. Необхідно згадати наукові розвідки
Б.К. Галаса "Лексико-семантична система української мови першої половини X1X сторіччя",
Т.Г. Линник "Структура лексико-семантичної групи із значенням розміру", О.М. Дзивак "Лексика
кольору в сучасній українській літературній мові тощо.
Семантична структура прикметника аналізується з різних точок зору: 1) досліджується семантична
структура прикметника відповідно до його морфологічних особливостей (В.М. Павлов,
І.Р. Вихованець, В.А. Бєлошапкова, О.А. Земська, Б.М. Гриншпун та ін.); 2) семантична структура
прикметника та контекст (О.М. Вольф, І.О. Кондратенко); 3) семантична структура прикметника як
особливої частини мови (О.М. Щрамм, Г.М. Шипіцина, А.П. Грищенко); 4) характеризується
семантична структура окремих лексико-семантичних груп (ЛСГ) прикметників: ЛСГ прикметників із
значенням кольору (В.В. Грещук, В,О. Михайлова та ін.); ЛСГ темпоральних прикметників
(В.О. Каращук); ЛСГ локальних прикметників (О.Н. Журинський та ін).
Семантична (або змістова) структура слова – загальне поняття, яке визначає сутність, зміст
лексико-семантичної одиниці. У широкому розуміння термін "семантична структура"
використовується за відношенням до організації семеми як сукупності лексико-семантичних варіантів
багатозначного слова, у більш вузькому плані цей науковий термін може бути використаний щодо
структури значення окремого лексико-семантичного варіанта семеми, тобто щодо ієрархічної
сукупності сем, які відтворюють певне значення слова. Кожна сема є відображенням у свідомості
носіїв даної мови ідентифікуючих рис, які об’єктивно належать денотату або надаються йому цим
мовним середовищем, що є об’єктивним стосовно кожного мовця. Нам імпонує твердження про
ієрархію сем у семантичній будові багатозначного слова, викладене у монографії В.М. Русанівського
"Структура лексичної і граматичної семантики", у працях В.Г. Гака, Н.І. Цвєткової,
Ж.П. Соколовської, Н.Д. Арутюнової, О.М. Вольф, А.А. Бурячка, Т.Г. Линник та ін. Визначення
елементарних смислів, або сем, представлене у працях Д.М. Шмельова, В.Г. Гака, А.М. Кузнєцова й
багатьох інших учених. У смисловій структурі семеми семи утворюють ієрархію [1: 30]. Так, В.Г. Гак
визначає архісему, семи видового значення (описові – форма, розмір тощо); відносні (функція,
просторові та часові відношення); потенційні семи, які актуалізуються в певних умовах. Для нашого
дослідження більш прийнятною є класифікація елементів смислу, яку запропонував Д.М. Шмельов.
Таким чином, визначаємо два види семантичних ознак: диференційні та інтегральні. Диференційні
ознаки суттєві для парадигматичничних протиставлень, інтегральні – "заповнюють" лексичний зміст
слова. Поряд з диференційними й інтегральними семами існують категоріальні семи. "При
необхідності весь словниковий склад може бути розбитим на класи завдяки категоріальним ознакам.
При цьому інтегральні ознаки будуть баластом, а диференційні ознаки – тим, що пов’язує ці одиниці"
[2: 155]. У смисловій структурі семем таке співвідношення можна уявити таким чином: категоріальна
ознака "форма" є диференційною в семемах "кривий" – "білий" й інтегральною у всіх семемах із
загальним елементом "форма".
Описуючи зміст семем з елементом "форма" ми ставимо перед собою за мету перевірити
можливість компонентного аналізу відносно невеликої групи лексичних одиниць, яка вичленовується
із семантичного континууму з деякими труднощами.
Відповідно до мети ставимо такі завдання: 1) визначити внутрішню організацію семантичного
поля прикметників зі значенням форми як системного об’єднання; 2) з’ясувати взаємозв’язки між
семемами всередині семантичного поля форми й типи зв’язків з іншими фрагментами мовної картини
світу; 3) представити наповнення, систематизацію та класифікацію значень на основі моделі
семантичних відношень.
© Кардащук О.В., 2006
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Встановлення елементів смислу "форма" було почато з розгляду словникових формулювань
відібраних семем: "той, що має форму кола, кулі, кільця, циліндра"; "той, що має форму півкола";
"той, що має форму підкови"; "той, що має форму розгорнутого віяла"; "той, що має форму кола,
такий, що становить частину кола"; "кулеподібний, кулевидний"; "той, що має форму сфери,
кулевидний"; "той, що має форму чаші"; "той, що має форму шишки"; "той, що має форму котла"
тощо. Тільки на основі словникових формулювань, як з’ясувалося, важко встановити зв’язки сем.
Тому був використаний метод зіставлення сем, логічний аналіз, осмислення поняття, яке
розглядається, розуміння глибинної структури.
Попередній аналіз словникових формулювань, наявність у них елементів: "подібний за формою
на..."; "який нагадує форму..."; "...не має чітких контурів", дозволяє виділити видосеми (В): 1) В
"простір певним чином оформлений", за наявністю елементів: "...має вид, форму чого-небудь",
"складна прямолінійна форма", "правильна форма", "крапка", "лінія", "одне вимірювання",
"площина", "два виміри", "об’єм", "три виміри", "багатомірний вимір", "вид лінії", "характер
перехрещування з поверхнею", "з/без вигинів", "перехрещення з поверхнею під гострим кутом /
прямим / тупим", "незамкнена лінія з одним вигином під дугою", "...з декількома вигинами під
дугою", "...з вигином під кутом", "з декількома вигинами під кутом", "замкнута лінія з вигином під
дугою з однаковою відстанню від центра", "з довжиною більше ширини", "з вигинами під гострим
кутом і трьома сторонами / чотирма", "з вигинами під прямим кутом та довжиною більше ширини", "з
двoма вигинами під гострим кутом і нерівними сторонами", "з шістьома гострими кутами"; 2) В
"простір, відмежований без визначеної форми" за наявністю елементів: "подібний за формою на...",
"який нагадує форму...", "як...".
Таким чином, виділені елементи (семи) розмежовують змісти семем: семеми "прямий", "кривий ",
"звивистий" об’єднані елементом "незамкнена лінія...", відрізняються елементами: "без наявності
відхилення та вигинів", "з відхиленнями та вигинами", "з вигинами під дугою", "з вигинами під
кутом";
семеми "круглий", "округлий" – "овальний", об`єднані видосемою `замкнена лінія у...`
відрізняються елементами смислу: `однакова відстань від центру`, `неоднакова відстань від центру`;
семеми "круглий", "сферичний" відрізняються елементами смислу: "на площині" та "в об`ємі" тощо.
Таким чином, нами була зроблена спроба використання компонентного аналізу для опису смислу
семем, об’єднаних видосемою "форма". Складність використання цієї методики виявилася в тому, що
потрібно було встановити диференційні ознаки, які б сприяли подальшому виділенню підгруп.
Виявляється можливим виділити диференційні ознаки та на їх основі підгрупи та їх елементи: форма
(невизначена форма, правильна форма, складна форма). Виділення диференційних ознак, підгруп,
семантичних елементів смислу "форма" вимагає подальшого уточнення, але й у проаналізованих
семемах виявляються цікаві семантичні зв`язки смислів.
Якщо виділення тематичних груп лексики грунтується на класифікації самих предметів і явищ
дійсності, то на основі іманентних зв`язків між словами виділяються лексико-семантичні групи, які
кваліфікують звичайно як "об`єднання двох, кількох або багатьох слів за їх лексичним значенням" [3:
525]. Зміни в складі лексико-семантичних груп "спричиняють їх перебудову, зрушення в значеннях їх
окремих членів, а то й випадання слів із складу мови" [4: 41], вказуючи на труднощі в розмежуванні
тематичних і лексико-семантичних груп, особливо коли вони за своїм складом обмежені або
неподільні й мають спільну тему, Ф.П. Філін приходить до висновку, що при визначенні їх
відмінностей потрібно виходити з того, що "лексико-семантичні групи слів являють собою продукт
законів і закономврностей розвитку лексичної семантики мови, а тематичні групи слів, їх склад
залежить тільки від рівня знань того або іншого народу – творця та носія мови, від уміння
класифікувати явища дійсності, які одержали свої словникові позначення" [4: 225].
Таким чином, лексико-семантична група (ЛСГ) – об`єднання слів, зв`язаних відношеннями
"синонімії", "антонімії", різних уточнень, диференціації та узагальнення близьких або суміжних
значень [4: 536]. Під ЛСГ розуміємо синхронно існуючу групу лексем, семантично близьких за
основним значенням до найбільш частотного лексико-семантичного варіанта (ЛСВ), тобто семеми.
Визнаючи факт ієрархічної будови семантики слова як лексеми, визначаємо головний лексикосемантичний варіант (видосема першого порядку) та інші лексико-семантичні варіанти (видосеми
інших порядків). Сукупність головних ЛСВ (видосем першого порядку) слів лексико-семантичної
групи становить семантичне поле (у нашому випадку поле форми).
При системному описі лексики в сучасному мовознавстві все частіше застосовується методика
семантичного поля, що, крім відношень елементів лексико-семантичної групи, передбачає також
просторову організацію тих чи інших сфер лексики, позиційні відношення лексичних елементів у
структурі семантичного поля тощо.
Творцем цієї теорії вважається відомий німецькицй дослідник Й. Трір. У своїй теорії він іде від
понять до слів і досліджує групу слів з погляду поняття, що вияаляється тотожним значенню. Всі
поняття, наявні у мові, за схожістю або протилежністю він поділяє на замкнуті групи. У кожній такій
групі поняття існує тільки завдяки наявності в ньому зв’язку, співвіднесеності з іншими поняттями.
Групу понять із відповідною в ній сукупністю відношень і змін Й. Трір назвав поняттєвим
(семантичним полем). У зв’язку з тим, що кожне поняття має свій словесний знак, поняттєвому полю
в мові відповідає лексичне поле, яке накладається на нього. Таким чином, між планом змісту і планом
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вираження передбачається аболютний паралелізм. Весь словник мови Й. Трір поділяє на великі групи
слів, які, у свою чергу, – на менші, поки не залишаються в цьому поділі найдрібніші поняття
(сутності) – окремі слова, які є межею членування словесного поля, що співвідноситься з поняттєвим
полем. Семантичні поля пов’язані одне з одним за принципом ієрархічного підпорядкування.
Сукупність усіх полів і становить лексико-семантичну систему мови. Ці положення, на думку
багатьох учених, заслуговують серйозної уваги, вони стимулювали подальше розгортання досліджень
лексичної системи мови. Одні лінгвісти повністю підтримали ідеї Й.Тріра, інші (Ф.П. Філін, Л.А.
Уфімцева, Л.М. Васильєв, А.І.Кузнєцова, Ю.М. Караулов, А.А. Бурячок та ін.) шукали нових шляхів
вивчення лексико-семантичної системи. Узагальнюючи властивості семантичного поля, які
випливають з числених визначень його в сучасній лінгвістичній літературі, Ю.М. Караулов акцентує
увагу на зв’язках між елементами поля, упорядкованості елементів і їх взаємовизначеності, що дає
підставу зробити висновок про самостійність семантичного поля, яка виражається в його цілісності та
принциповій видільності [5: 33]. Другою істотною властивістю поля є його специфічність у різних
мовах, що виявляється в історичній зумовленості його складу та структури, а також у неповторних
національних особливостях зовнішніх зв’язків полів.
Так, розкриття змісту категорії "форма" дозволяє виділити основні його моменти з метою
дальшого застосування для аналізу значень слів: "без форми", "форми овалу", "форми конуса",
"форми прямокутника", "форми зірки", "різної форми" тощо.
За допомогою методики компонентного аналізу, комбінаторики визначаємо лексико-семантичні
групи семантичного поля форми: ЛСГ-1 "складний за формою" (друкований, довгастий, зміїстий,
зрізаний, звивистий); ЛСГ-2 "без форми" (аморфний, безформений); ЛСГ-3 "круглий" (круглий,
колоподібний, кільцевий, круглястий); ЛСГ-4 "округлий" (двоопуклий, двовигнутий, закруглений,
округлий); ЛСГ-5 "форма конуса" (куполоподібний, конусний, конічний); ЛСГ- 6 "форма
прямокутника" (квадратний, кубічний); ЛСГ-7 "форма трапеції" (трапецієвидний, трапеціїдальний);
ЛСГ-8 "прямий/кривий" (горбатий, кривий, криволінійний, прямий); ЛСГ-9 "гнутий" (гнутий,
вигнутий, випуклий, зігнутий); ЛСГ-10 "тупий/гострий" (гострий, гостроверхий, тупий); ЛСГ-11
"різної форми" (шишкоподібний, віялоподібний, грушовидний, двогранний, кулястий).
Таким чином, семантичне об’єднання прикметників зі значенням форми (126 – лексем; 155 –
семем) ми визначили як семантичне поле з елементом "форма". Визначення видосем другого,
третього та інших порядків дозволило розчленувати СП "форма" й виділити одинадцять лексикосемантичних груп.
Слово, взяте окремо в лексиконі, має тільки значення. Але це значення є лише потенцією, що
реалізується в живому мовленні, у якому воно є тільки каменем у будові смислу... [3: 215]. Розгляд
лексичної сполучуваності семем-прикметників з елементом "форма" ми почали з опису їх
сполучуваності з іменниками, тобто ми маємо можливість визначити такі лексико-семантичні групи
іменників: найменування частин людського тіла, частин тіла тварин (брови, голова, обличчя...);
предмети, речі (стільці, сходи, диск, ятаган, вікно...); продукти харчування (плоди, кукурудза,
соняшник...); рослинний світ (листя, гілля, кущі, дерева...); одиниці адміністративного поділу
(квартал, кімната, вулиця); іменники з локальним значенням (гори, ліс, стежка...); терміни (фізичні,
математичні, біологічні..). Щодо сьомої групи, то мова йде про обмежену сполучуваність: двоопукла
лінза, конічні мензурки, опуклі дзеркала тощо.
Отже, введення моделі семантичних відношень, заснованої на ієрархії сем предметно-логічної
частини семеми, дозволила, на нашу думку, вирішити ряд теоретичних і практичних завдань, зокрема
дати опис окремого фрагмента картини світу – семантичного поля.
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Кардащук Е.В. Семантическое поле "форма" (на материале прилагательных украинского языка).
Статья посвящена вопросам исследования системной организации семантического поля
прилагательных украинского языка со значением формы как отдельного фрагмента языковой
картины мира.
Kardashchuk O.V. The semantic field of form (on the basis of Ukrainian adjectives).
The article deals with systematizing the semantic field of adjectives denoting form viewed as a component of
the Ukrainian language picture of the world.
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КОНЦЕПТ "ПОТОЙБІЧЧЯ" В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ:
ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто особливості номінації концепта ПОТОЙБІЧЧЯ у британській мовній картині
світу. Зіставлено семантичні й лінгвокогнітивні особливості відповідних номінативних одиниць у
текстах різних історичних епох.
Сучасний міждисциплінарний підхід до вивчення явищ мови та мовлення дозволяє
реконструювати міфологічний фрагмент концептуальної картини світу соціуму на основі аналізу
семантичних і лінгвокогнітивних особливостей одиниць, що вербалізують концепти-міфологеми й
реалізують міфологічні сценарії. Однак, незважаючи на значну кількість праць, присвячених
міфологічному компоненту культури, сутність процесу номінації та його специфіка в контексті
міфологічного типу культури є недостатньо вивченими. На сучасному етапі поступу людства,
маркованому явищем реміфологізації [1; 2], міф як частина національної картини світу постає
засобом пізнання й категоризації навколишнього середовища. Входження міфу до картини світу
сучасного соціуму розглядається у філософському та культурологічному плані [3; 4; 5; 6; 7,] та з
точки зору літературознавства [8; 9; 10]. Деякі дослідження присвячені висвітленню окремих аспектів
співвідношення мови та міфологічної картини світу з позицій когнітивної лінгвістики [11]. Стаття має
на меті зіставити лінгвокогнітивні особливості засобів утілення концепту "ПОТОЙБІЧЧЯ" в
англомовних текстах різних періодів.
Як було встановлено, специфіка давньоанглійської (та давньогерманської в цілому) моделі світу
полягає в акцентуації критичних моментів розвитку (війни) або межових ситуацій (подорожей,
вигнання) [12]. У контексті просторової організації давньоанглійського світу увагу особистості
спрямовано на його "критичні" точки, тобто, термінальні конституенти (центр та природні
міфопоетично осмислені кордони замкненого світу). Тоді на перший план виступає така властивість
простору, як його відокремленість. Він утворюється, виділяючись із Хаосу, на чому й робиться
наголос у давньогерманській космогонії під час протиставлення зовнішнього та "серединного" світів.
Так, ЦЕНТР постає світлим, безпечним, олюдненим замкненим простором, у якому здійснюється
більшість соціальних практик (Heorot … sincfage sel (яскрава золотом зала) [13: 167], on þisse
meoduhealle (у медовій залі) [13: 638; 14: 55], heahsele (святкова зала) [13: 647] та ін.). Дискретність
простору проявляється й через його розгортання всередину відносно центру, "осі" (сукупності
культурно-історичних інваріантів), відносно якої здійснюється вся орієнтація. У цьому випадку
великого значення набуває також концепт ШЛЯХ, який утілює як поняття фізичного шляху (зв’язок
між двома точками простору, між різними світами), так і пошуки символічного "дому" як імператива
поведінки, лінії життя. Навіть набір базових характеристик ЦЕНТРУ значною мірою детермінується
якостями НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ, простору, що знаходиться за межею відомого та постає
джерелом стимулів, які "запускають" і модифікують традиційні міфологічні сценарії. Таким чином,
співвідношення Космосу й Хаосу у просторовій конфігурації світу англійців розглядається нами як
базова опозиція ТУТ :: ТАМ (ЦЕНТР :: НАВКОЛИШНІЙ СВІТ, СВІТЛО :: ТЕМРЯВА).
Зазвичай, взаємодія ІНДИВІДА з ПОТОЙБІЧЧЯМ відбувається у вигляді міфологічного сценарію
ПЕРЕХОДУ, ПОДОРОЖІ. Цей сценарій має декілька варіантів. Перш за все, слід окреслити два
поняття: ПОТОЙБІЧЧЯ як позапросторовий і позачасовий континуум, недосяжний звичайній людині
(індивіду живому, не наділеному надзвичайними властивостями світ померлих; та ПОТОЙБІЧЧЯ як
території в реальному світі, що перебувають за МЕЖЕЮ відомого, безпечного простору. Перший вид
потойбіччя корелює з концептами ПЕКЛО, РАЙ/ НЕБЕСА, ІНШИЙ СВІТ. Відповідно, другий вид
співвідноситься з концептами ЧУЖА КРАЇНА / ЛІГВО ЗВІРА / ВОРОГА.
Залежно від типу ПОТОЙБІЧЧЯ, подорож до нього моделюється (за термінологією М. Гріффіна
[15], де R = реальний хронотоп, M = міфічний хронотоп, p = особа, x = неживий предмет, q = дія
особи, y = дія предмета, s = простір, t = час) таким чином: 1) подорож до пекла, іншого світу,
міфічного уявного світу (перехресна функція міфу, інкорпорація фрагмента реальності до
міфологічної концептуальної картини світу) Rpxst/Mpxst (реальна особа p, що має при собі предмет
x, потрапляє з одного місця реальності s до іншого у потойбіччі у певний час t), що має варіанти
Rpxs1t/Mpxs2t (в разі, якщо світи є просторово віддаленими), Rpxst1/Mpxst2 (у потойбіччі
розгортається відмінна хронологія, або індивід затримується там на тривалий період часу);
2) потрапляння індивіда до невідомої місцевості, ворожої території, осередку ворогів або лігва
чудовиська Rpxst/Rpxst, що найчастіше відбувається у вигляді Rpxs1t/Mpxs2t. У свою чергу,
перебування у ПОТОЙБІЧЧІ справляє певний уплив на індивіда та на картину світу соціуму загалом.
Такий уплив і вірогідні варіанти його наслідків доцільно представити з використанням
трансформаційної функції: Rp→Rx1 (індивід помирає), Rp→Rp+ (герой здобуває досвід, репутацію,
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славу тощо), Rp→Mp (особистість набуває надзвичайних властивостей), Rp→Rpx2 (індивід отримує
певні предмети, наприклад, скарби).
У британській мовній картині світу архаїчного періоду концепт ПОТОЙБІЧЧЯ представлений
номінативними одиницями, здебільшого субстантивними фразами або субстантивами-композитами,
утвореними за моделлю складання основ. Бачення та розуміння ПОТОЙБІЧЧЯ давніми англійцями
відображене у концептуальних метафорах, що детермінують особливості внутрішньої форми
вказаних одиниць. Такими є уявлення про просторові концепти:
ЗОВНІШНІЙ СВІТ – ЦЕ НЕБЕЗПЕКА: brimclifu blican, beorgas steape, / side sænæssas (блискучі
морські скелі, круті гори, широкі миси) [13: 222-223], sænæssas (миси) [13: 571], wulfhleoþu, windige
næssas (вовчі скелі, вітряні полонини) [13: 1358], steap stanhliðo, stige nearwe, / enge anpaðas, uncuð
gelad, / neowle næssas, nicorhusa fela (круті кам’яні скелі, прямі тіснини, вузькі стежки та незнайомі
шляхи, сама лиш пустеля, лігва чудовиськ) [13: 1409-1411], holmclife (берегові скелі) [13: 1635], under
stancleofu (під кам’яними скелями) [Beo: 2540], ofer ecgclif (на краю скелі) [13: 2893], Earnanæs (скеля
орлів) [13: 3031], bearwas (прибережні хащі) [13: 1363].
ЗОВНІШНІЙ СВІТ – ЦЕ ТЕМРЯВА: under næssa genipu niþer gewiteð (під горою у мороку скель)
[13: 1360], harne stan (сиві скелі) [13: 886, 1415, 2553, 2744], under sceadu (у тінях) [13: 707].
ШЛЯХ – ЦЕ НЕВІДОМІСТЬ / НЕБЕЗПЕКА / ХОЛОД: ofer lagustræte (океанськими шляхами) [13:
239], brimliðende lade (бездонні морські шляхи) [13: 568], eorþan sceata (земні краї) [13: 752],
widwegas (далекі шляхи) [13: 840], brimlade (морські шляхи) [13: 1051], sæsiðe (морські шляхи) [13:
1149], frecne fengelad (жахливі болотні тропи) [13: 1359], enge anpaðas, uncuð gelad (вузькі стежки й
невідомі шляхи) [13: 1409], meodowongas (лугові шляхи) [13: 1643], wide waroðas (далекі дороги) [13:
1964], gang ofer grundas (шлях через долини) [13: 1404], gryresiðas (загрозливі шляхи) [13: 1462],
cealdum cearsiðum (холодні небезпечні шляхи) [13: 2396]. Таким чином, світ поза межами палацу
поставав небезпечним, невідомим, незручним. Подорож до будь-якої іншої місцевості передбачала
вторгнення людини до сфери, де панують інші істоти, тому ШЛЯХ виявлявся також доволі
небезпечним. Просування по шляху занадто далеко призводило до втрати / загибелі індивіда. Тобто і
межа, і потойбіччя виявлялись смертельно небезпечні для представників ЦЬОГО світу.
Окремо слід відзначити зв’язок між природними стихіями та уявленнями давніх англійців про
потойбіччя. Так, типовим для германських міфологічних традицій є уособлення ВОДОЮ потойбіччя,
відмежування водним простором (річкою або морем) світу живих від світу померлих та, загалом,
утілення концептуальної тріади "народження-життя-смерть". Наприклад: swanrade (лебединий шлях)
[13: 199], seglrade (дорога вітрил) [13: 1429], hronrade (шлях китів) [13: 10], yþlade (морські шляхи)
[13: 228], geofenes begang (океанський шлях) [13: 362], sælade (морські шляхи) [13: 1157], Beorh
eallgearo // wunode on wonge wæteryðum neah // niwe be næsse, nearocræftum fæst (Курган приготований
на узбережжі біля морських хвиль, поруч із урвищем, закритий і прихований) [13: 2242-2244], ne
meahte … ænige hwile deop gedygan (не міг знести тих глибин) [13: 2549-2550], stream ut þonan //
brecan of beorge (струмок, що витікав з кургану) [13: 2546-2547].
Іншою стихією, що є маркером ПОТОЙБІЧЧЯ в давньоанглійській картині світу, є ЗЕМЛЯ
(КАМІННЯ), насамперед унаслідок її зв’язку із хтонічними істотами, для котрих ЗЕМЛЯ /
ПІДЗЕМЕЛЛЯ є середовищем існування. У цьому випадку йдеться, передусім, про функціонування
концептів ПЕЧЕРА, ПАГОРБ, ПІДЗЕМЕЛЛЯ, ГОРА, наприклад: to ðæs ðe he eorðsele anne wisse, //
hlæw under hrusan holmwylme neh, // yðgewinne (доки він дізнався, де зала печера, курган зведений біля
хвиль високих, потоку морського) [13: 2410-2412], gif mec se mansceaða // of eorðsele ut geseceð (якщо
темний винищувач з’явиться з підземної зали) [13: 2515-2516], cwom // oruð aglæcean ut of stane
(отруйний подих потвори йшов із печери) [13: 2557-2558], in ðam wongstede (у підземеллі) [13: 2787],
stanbeorh steapne (у крутій горі) [13: 2214], under beorges hrof (під дахом кургану) [13: 2756],
(концептуальна метафора ПОТОЙБІЧЧЯ – ЦЕ НИЗ / ЗЕМЛЯ / КАМІННЯ). Специфічним фрагментом
ПОТОЙБІЧЧЯ, своєрідним порталом до іншого світу є також поховальний пагорб (могила), що
позначається тією ж лексемою beorg, що й печера чудовиська, наприклад: Biowulfes biorh [13: 2808],
in bælstede beorh þone hean (на місці поховального вогню високий курган) [13: 3098]; þa ymbe hlæw
riodan hildediore (тоді повз могилу їхали хоробрі-у-битві) [13: 3170]. Окрім невідомих географічних
ландшафтів та їх мешканців, у британській картині світу наявне "далеке потойбіччя" – ПЕКЛО, котре
тлумачиться як "місце походження чудовиська" (feond on helle (пекельне чудовисько) [13: 102],
ellorgæst (привид із пекла) [13: 1618], heorowearh hetelic (пекельний вовк війни) [13: 1267] та "місце
остаточного призначення": hæþene sawle; þær him hel onfeng (його язичницьку душу взяло пекло) [13:
853], а також "джерело зла, негараздів": þæs þu in helle scealt //werhðo dreogan (де та тебе очікує
пекельне прокляття) [13: 589-590].
Загалом, локативні характеристики істоти, що мешкає у підземеллі (у воді), постають: а) її
іманентними екзистенційними властивостями: eorðdraca (підземний дракон) [13: 2712], egeslic
eorðdraca ealdre (жахливий давній підземний дракон) [Beo: 2825], mære mearcstapa (могутня болотна
потвора) [13: 102], grundwyrgenne, merewif mihtig (вовк глибин, могутнє морське чудовисько-жінка) [13:
1518-1519], seo brimwylf (вовчиця глибин) [13: 1505, 1599], sellice sædracan (дивні морські дракони)
[13: 1426], mihtig meredeor (могутній морський звір) [13: 558], wætere wyrmcynnes (водяні
черв’якоподібні потвори) [13: 1425], brimliþend (морський ворог) [16: 27]; б) іманентними або
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ситуативними функціональними особливостями: wundorlic wægbora (дивний блукач-по-хвилях) [13:
1440], wæs ða gebolgen beorges hyrde (кипів від гніву страж кургану) [13: 2305], beorges getruwode, //
wiges ond wealles (вірив кургану – його валам і бастіонам) [13: 2323-2324]. Відповідно, одиниці (або їх
компоненти), що втілюють концепт ПОТОЙБІЧЧЯ, є семантичними модифікаторами (уточнюючими
дескрипторами-ідентифікаторами) ядерних елементів складних номінативних одиниць, що
вербалізують концепт ВОРОГ / ЧУДОВИСЬКО.
У середньоанглійський період із розширенням сфери діяльності людини відбулось розширення
меж ЦЬОГО світу, набуття ним більш чітких дискретних і національно забарвлених рис, а також
перехід окремих сегментів оточуючого середовища до розряду "ВІДДАЛЕНОГО, ОДНАК
ВІДОМОГО". На користь останнього свідчить уживання різноманітних топонімів (So that Grimesbi it
calleth alle [17: 744-746], The erchebishop uth of Yerk [17: 1179]), а також одиниць, що позначають
окремі фрагменти простору, як-от: the casteles alle in his hond [17: 2364-2365]. До ПОТОЙБІЧЧЯ як
такого відносяться, перш за все, концепти РАЙ та ПЕКЛО. Їх зміст зумовлений здебільшого дією
християнських канонів і відображає доволі абстрактне поняття про РАЙ як НЕЗЕМНЕ ЦАРСТВО (Ne
though ich were in heveneriche [17: 133], МІСЦЕ ІСНУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ІСТОТ (Of the angel
uth of hevene [17: 1277]), МІСЦЕ ВИНАГОРОДИ (Into hevene [17: 246], And leve that it mote wone // In
heveneriche with Godes Sone! (і дозволити йому жити у царстві небеснім з сином Божим) [17: 406-407ї)
та ПЕКЛО як МІСЦЕ ІСНУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ІСТОТ, МІСЦЕ ПОКАРАННЯ, ДЖЕРЕЛО
ЗЛА.
Натомість традиційними "точками стикання" з ПОТОЙБІЧЧЯМ залишились окремі фрагменти
світу природи, потенційно небезпечні для людини, наприклад: "I avowe, to Tarne Wathelan, // To wake
hit all nyghte." [18: 131-132] (Гавейн дає клятву чатувати у Тарні в очікуванні на привида), To the
denne conne he draw (відступив до лігва) [18: 92], To the forest thay fare [18: 25]. Переходу до "іншого
світу" могли також сприяти місця, створені за допомогою магії, або такі, що слугували притулком
чаклуну / відьмі, як-от: To come to the Greene Chappell! [19: 144]. Вірогідними варіантами взаємодії із
"близьким потойбіччям" були Rp→Rp+ та Rp→Rpx2 унаслідок виконання "бездоганним лицарем"
своєї місії.
У ранньоновоанглійський період,
позначений суспільними, науковими й культурними
зрушеннями доби Ренесансу, у змісті концепту ПОТОЙБІЧЧЯ відбулись окремі зміни. Так, попри
панування християнського розуміння ПЕКЛА та РАЮ, відбувалась уявна розбудова й опис окремих
деталей цих сфер. На це вплинули як традиційне бачення ПОТОЙБІЧЧЯ (темне, глибоке, холодне,
мокре), так і окремі образи й концепти античної міфології, наприклад: But the dread of something after
death, // The undiscover’d country from whose bourn // No traveler returns… [20], When thou must home to
shades of under ground [21], The rising world of waters dark and deep // Won from the void and formless
infinite… Escaped a Stygian pool, thought long detain’d // in that obscure sojourn, while in my flight //
Throught utter and through middle darkness borne…[22]. Фрагменти ж фізичного світу, навіть віддалені
від місця перебування мовної особистості, перейшли до концептуальної сфери ПРОСТІР
(ВІДОМИЙ). Проявами власне ПОТОЙБІЧЧЯ залишились тільки окремі місця на зразок
"відьомських кіл" або місця, традиційно ототожнювані з можливістю "переходу" між світами,
присутністю сутностей "із того боку" або скоєння злочинів. Як і в архаїчну епоху, у міфологічному
фрагменті картини світу британців з ПОТОЙБІЧЧЯМ (насамперед з осередком існування міфічних
істот, "нащадків" давньогерманських альвів і цвергів, інтерпретованих у наївній картині світу як
"ельфи") співвідносились концепти ГОРА/СКЕЛЯ: The Queen of Fairies she caught me, // In yon green
hill to dwell [23], ВОДА/МОРЕ: to rot in the salt sea foam [24], or was it a mermaid into the sea [25]),
причому номінації СКЕЛІ й МОРЯ разом, у межах однієї предикативної структури, часто
інтенсифікують компоненти значення "віддалений, небезпечний" (and on they rade to a lonesome part,
// a rock beside the sea [24], She threw her owre a craig o’ the sea [25]); ЛІС: And aye in Wormeswood sall
she won [26], was it a wer-wolf into the wood [26], ШЛЯХ /СТЕЖКА Gloomy, gloomy was the night, // and
eerie was the way [23]. Водночас, на відміну від давньогерманської міфології, ПОТОЙБІЧЧЯ в мовній
картині світу середньоанглійського періоду ближче асоціюється із християнським концептом
ПЕКЛО: An pleasant is the fairy land // But, an eerie tail to tell // At the end of seven years // we pay a tiend
to hell [23]. Одиниці, що втілюють концепти ПЕКЛО та РАЙ, виступають семантичними
модифікаторами (насамперед ідентифікаторами) ядерних компонентів структурно складних
номінативних одиниць, що позначають ВОРОГА, ЧУДОВИСЬКО, НЕЗВИЧАЙНУ ІСТОТУ або ж
НЕБЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ, наприклад: ‘It is three hell-hounds, Marjorie,’ he says, // ‘That’s waiting for my
soul to keep [27], An I ken naething the ‘peard to be // but the fiend that wons in hell [26], O whaten, a
mountain is you, she said, // Sae dreary wi’ frost and snow? // O you is the mountain o’ Hell, he said, //
Where you and I will go [28]. Міфологічний фрагмент ККС – переходить у забобони, є частиною
фольклору. Відповідно, потойбіччя – це "країна ельфів" - знову "термінальні точки переходу".
Найбільш типовим варіантом узаємодії з ПОТОЙБІЧЧЯМ у період виявляється загибель особистості
(Rp→Rx1): We are come to the place where you are to die [29].
У 18-19 ст. концепти ПЕКЛО і РАЙ, зміст яких детермінований, в основному, християнською
доктриною, ще більше наближались до концептуальної сфери аксіологічних понять, моральноетичних цінностей (An orphan’s curse would drag to hell // a spirit from out high [30: 257-258]),
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осмислювались у філософському сенсі та подекуди уособлювали дві антагоністичні життєві стратегії,
різні світогляди, відмінні моделі світобудови взагалі, наприклад: Which Earth and Heaven could not
convulse [31: 43]. Загалом, ПОТОЙБІЧЧЯ традиційно асоціювалось із концептами ВОДА: a charmed
water burnt alway // A still and awful red [30: 269-270], There water, like a witch’s oils, // Burned green, a
blue and white [30: 129-130], It may be that the gulfs will wash us down: // It may be we shall touch the
Happy Isles [32: 62-63]; СКЕЛЯ: And through the drifts the snowy cliffs // Did send a dismal sheen: // Nor
shapes of men nor beasts we ken [30: 55-62], ШЛЯХ: Like one, that on a lonesome road // Doth walk in fear
and dread, //… Because he knows, a frightful fiend // Doth close behind him tread [30: 446-451],
ПОДОРОЖ: I pass, like night, from land to land [30: 586], Betwixt us and the Sun [30: 175-176]. Водночас
певною мірою активізуються міфологічні уявлення про далекий "паралельний", однак досяжний світ:
When I set out for Lyonesse a hundred miles away…[33: 1], що зайвий раз засвідчує неперервність
міфологічної традиції, сталість міфологічного компонента національної картини світу. У цей час
навіть починає формуватись усвідомлене уявлення про множинність світів і можливість інших
варіантів узаємодії з ПОТОЙБІЧЧЯМ, як то Rp→Rp+ або Rp→Mp, що є наслідком уходження міфу
до реальності, "проривної" функції міфу Mpxst/Rpxst, у цьому випадку – повернення з потойбіччя,
наприклад: When I came back from Lyonesse with magic in my eyes...[33: 13-14]
Нарешті, наприкінці 20 на початку 21 ст. в умовах реміфологізації культури та світогляду, а також
тенденції до поєднання наукової та міфологічно-магічної картин світу при розбудові відносно
реальних фентезі-світів відбулось своєрідне повернення до давньоанглійської моделі замкненого
світу. Оскільки визнається наявність інших (альтернативних) світів, конфігурація котрих
визначається домінуючими типами особистостей (не обов’язково людей), йдеться про певну
констеляцію світів, кожен із яких може виступати ПОТОЙБІЧЧЯМ відносно окремого фрагмента
реміфологізованого універсуму. Загалом концепт ПОТОЙБІЧЧЯ реалізовано в сучасних творах
жанру фентезі за допомогою такиих одиниць:
ПОТОЙБІЧЧЯ – ЦЕ НЕБЕЗПЕКА / ЖАХ: the dark and slumbering woods were haunted by monsters
and shapes of dread [34: 47], Barrow-downs had as sinister a reputation in hobbit-legends as the Forest
itself [35: 149], this country was unreal… an ominous dream that led to no awakening [35: 157], dreadful
mountains [36: 109], horrible, horrible tunnels [36: 90], Gorgoroth, the valley of terror in the Land of
Mordor [35: 472],
ПОТОЙБІЧЧЯ – ЦЕ ПУСТКА / ТЕМРЯВА / НЕВІДОМІСТЬ: the unpeopled wastes that drew near
the Ice [34: 73], the borders of the empty waste of Arman which were mountainous and cold [34: 87],
unfriendly places deserted by all races of the world [35: 234], How wide and empty and mournful all this
country looks [35: 449], empty lands where no men are [37: 23], darkness that lies about Arda [34: 73], in
places deep where dark things sleep [36: 14], forest-gloom [36: 97], dark and dangerous wood [36: 125],
forest was grim and silent [36: 155], the uttermost rim of the world… the Door of night… oceans of heaven
[34: 250],
ПОТОЙБІЧЧЯ – ЦЕ СТИХІЇ (ВОДА / СКЕЛІ / ЛІС): an ocean, wide and dark and deep [34: 57],
Plains of Melting Ice… Mountains of Sorrow [38: 6], a wild land of tangled forest in which no folk went [34:
123],
ПОТОЙБІЧЧЯ – ЦЕ ВІДДАЛЕНИЙ / НЕЗВИЧАЙНИЙ СВІТ: the Ghost Worlds [38:8],
Otherworld…beyond the Sea [36: 283], Harad... where the stars are strange [35: 295], Outer Lands [34: 249];
Таким чином, проведений аналіз дозволяє дійти наступних висновків: 1) концепт ПОТОЙБІЧЧЯ є
одним із базових у британській концептуальній картині світу та становить один із фокусів її
міфологічного сегмента зокрема. Особливості змісту цього концепта справляють значний уплив на
інші просторові концепти, просторову організацію картини світу британців взагалі, а також певною мірою
визначають характер поведінки й мовленнєвої діяльності мовної особистості. Більш за те, взаємодія з
потойбіччям призводить до змін особистості; 2) цей концепт відзначається неоднорідністю, оскільки
включає концептуалізований досвід стосовно відмінннних просторових локусів, організованих уздовж
вертикально-сакральної та горизонтально-географічної осей; 3) у британській мовній картині світу
закріплені уявлення про ПОТОЙБІЧЧЯ як небезпечний, невідомий, незручний, холодний, згубний
простір, пов’язаний, насамперед, зі стихіями води та землі. Цей простір є середовищем існування
ВОРОГА та джерелом негативного впливу на ЦЕЙ світ; 4) водночас концептуальна сфера
ПОТОЙБІЧЧЯ діахронічно проявляє тенденцію до звуження, оскільки окремі її компоненти входять
до сфери відомого світу. З іншого боку, зважаючи на процес реміфологізації та певну модифікацію
заснованої на протестантських християнських цінностях світоглядної парадигми західних європейців,
окремі фрагменти ПОТОЙБІЧЧЯ наближаються до фокусу картини світу сучасних британців;
5) мовні засоби реалізації концепта ПОТОЙБІЧЧЯ та семантично споріднених із ним понять
відзначаються дещо формульним клішованим характером і структурно являють собою субстантивні
двочленні композити, субстантивні фрази (в яких номінації потойбіччя є ідентифікаторами і
кваліфікаторами) або поширені дескрипції надфразового рівня (у сучасній англійській мові).
На нашу думку, на подальше дослідження заслуговують лінгвокогнітивні засоби реалізації
концепта ЧАС у діахронічному аспекті, а також порівняльне дослідження мовних засобів утілення
міфологічного хронотопу в англійській та українській мовах.
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Матеріал надійшов до редакції 20.04.2006 р.
Колесник А.С. Концепт "ИНОЙ МИР" в английской языковой картине мира: диахронический
аспект.
В статье рассматриваются особенности номинации концепта "Иной мир" в британской языковой
картине мира. Сопоставляются семантические и лингвокогнитивные особенности
соответствующих номинативных единиц в текстах разных исторических эпох.
Kolesnyk O.S. The concept OTHERWORLD in English language picture of the world in diachrony.
The article considers the peculiarities of verbalizing the concept "Otherworld" in British language picture of
the world. Semantic and linguo-cognitive features of the correlating designation units are compared
diachronically.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТЕМИ ВИСЛОВЛЮВАННЯ В
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто різні аспекти тематичного компонента висловлювання, а також
проаналізовано повністю рематичні структури англійської мови, тобто комунікативно
нерозчленовані речення з "нульової темою".
Проблеми "динамічного синтаксису", тобто системи актуального членування, функціональної
перспективи висловлювання перебувають у центрі уваги лінгвістів різних країн. Завданням статті є
проаналізувати підходи до дослідження тематичної складової висловлювань на сучасному етапі
розвитку лінгвістики, а також розглянути повністю рематичні структури англійської мови, для яких
характерна "нульова тема".
Членування вираженої в реченні думки на предмет думки-мовлення та предикат думки-мовлення
відзначалося ще представниками логічного (Ф.І. Буслаєв) та психологічного (Ф.Ф. Фортунатов,
А.А. Шахматов) напрямків мовознавства. Засновником теорії актуального членування речення
вважають А. Вейля, ідеї котрого були розвинуті представником Пражської лінгвістичної школи
В. Матезіусом, який і запропонував "актуальне членування" [1: 23].
Актуальне членування речення ділить його на дві частини в залежності від комунікативної задачі,
тобто прагнення мовця виділити той аспект змісту, який є істотним у певному контексті чи
мовленнєвій ситуації. Виділяють два основних елементи актуального членування речення:
тему – вихідну частину (основу) повідомлення (те, що є в певній ситуації відомим, чи, принаймні,
може легко бути зрозумілим, і те, з чого виходить мовець);
рему (те, що мовець повідомляє про предмет висловлювання).
Актуальність дослідження смислового членування речення визначається зростаючим інтересом до
семантичного аспекту речення. Сучасна лінгвістична література представляє широкий спектр
проблем, пов’язаних із комунікативною темою висловлювання.
Вивчаються мовленнєві засоби, які сигналізують про тема-рематичну організацію речення:
порядок слів, синтаксичні конструкції, лексичні засоби, інтонація [2: 257].
Досліджуються відношення між парами корелюючих понять, що використовуються для опису
комунікативної організації речень: "тема/рема", "топік/коментар (фокус)", "дане/нове",
"означене/неозначене", "відоме/невідоме". Поняття "топіка/коментаря (фокуса)" дублюють традиційні
поняття "теми/реми" [3: 282]. Аналогічно "відоме/невідоме", які є альтернативними назвами для
"даного/нового".
Питання, чи поняття "тема/рема" і "дане/нове" позначають різні комунікативні центри речення, чи
є назвами однієї комунікативної осі, немає однозначної відповіді і викликає суперечки серед
дослідників, що свідчить про недостатнє вивчення цієї проблеми.
Варто зазначити, що "дане/нове" знаходяться у складних відношеннях із темою і ремою. Тема
часто позначає "дане", а рема – "нове", проте такий збіг не обов’язковий. Елементи нового можуть
уходити до складу теми, а елементи даного бути частиною реми [4: 193].
Зазвичай уважається, що "дане" – це те знання, яке, за припущенням мовця, знаходиться у
свідомості адресата (слухача, читача) в момент мовлення. "Новим" уважається те знання, котре
вводиться у свідомість слухача/читача повідомлення [5]. На відміну від теми, яка є предметом
повідомлення мовця, "дане" – це те, що слухач знає.
Отже, "тема/рема" орієнтуються на мовця, а "дане/нове" – на слухача.
Вивчення структури теми показало, що вона може бути як простою (simple theme), так і
багатокомпонентною (multiple theme), до складу якої входять декілька частин [6]:
а) текстовий компонент, тобто такий компонент, що функціонує як засіб зв’язності цього речення
з іншими (англ. textual component of theme);
б) міжособистісний компонент (англ. interpersonal component of theme), який може виражатися,
наприклад, виразами, що використовуються при звертанні до людей, або модальними елементами, які
показують ставлення мовця до змісту повідомлення;
в) емпіричний компонент (англ. experiential, topical component of theme), який відображає чуттєве
сприйняття та досвід мовця. Наприклад:
Secondly, unfortunately, he lost.
У наведеному прикладі можна виділити дві комунікативні частини:
- тему, яка складається з текстового компонента secondly, міжособистісного компонента
unfortunately та емпіричного компоненту ‘he’;
© Котнюк Л.Г., 2006
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- рему lost.
В основі розподілу теми на марковану ‘marked theme’ та немарковану ‘unmarked theme’ лежить
ідея Майкла Хеллідея про розташування теми на початку англійського речення [7: 43]. Тема є
немаркованою, коли вона співпадає із групою підмета, для якого теж типовою в англійському реченні
є початкова позиція:
(Theme) Walter (Rheme) put back the receiver [8: 218].
Саме група підмета часто є комунікативною темою висловлювання. Такий збіг не випадковий,
адже функціональне призначення форм мови – забезпечення формування і передачі думки людини
[2: 256].
Тема стає маркованою, якщо, займаючи початкову позицію в реченні, вона не збігається із групою
підмета, а виражається такою синтаксичною структурою, яка, зазвичай, не починає речення в
англійській мові. Наприклад:
(Theme) Beside it (Rheme) was Mr. Curry, straw hat tipped a little to one side, cane beneath his arm,
buttonhole in place [8: 253].
Не всі речення складаються із двох комунікативних полюсів: теми і реми. Деякі речення можуть
бути повністю тематичними, або повністю рематичними. Їх можна назвати комунікативно
нерозчленованими. Речення, які є повністю рематичними, мають "нульову тему": в них відсутня
вихідна частина повідомлення [4: 195].
Речення з нульовою темою можуть мати різну структуру в англійській мові. Це, насамперед,
односкладні речення, які не мають ні підмета, ні присудка. Вони складаються з одного головного
члена і для вияву свого змісту не потребують поповнення другим головним членом. Структурно
найпростішими є односкладні номінативні речення, що складаються з одного іменника (Winter), або
дієслівні, виражені одним герундієм чи інфінітивом (Reading). Проте в більшості випадків англійські
односкладні речення є поширеними:
1. That first match [8: 200].
2. Waking that first morning [8: 183].
До складу таких речень уходять, крім головних (іменник match – приклад 1; герундій Waking –
приклад 2), другорядні члени речення, які безпосередньо чи опосередковано залежать від головного.
До комунікативно нерозчленованих належать також двоскладні речення з формальним підметом,
який може бути "безособовим it" (the impersonal it, the empty it, the dummy it), що не має ніякого
значення, коли говорять про явища природи, час, віддаль та загальний стан речей [9: 67]:
It was still early only six o’clock [8: 184].
Формальний підмет може також бути виражений увідним ‘it/there’ (introductory it/there). Так само
як і безособове ‘it’, увідні ‘it/there’ використовуються, щоб заповнити початкове місце підмета в
реченні. Але, на відміну від безособового ‘it’, увідні ‘it/there’ використовуються у структурах, де
повнозначний підмет (the notional subject, the actual subject) уживається після присудка:
1) There was a light approaching quickly [8: 77].
2) It would be nice to hear him laugh at Walter’s fancies [8: 214].
У наведених прикладах формальні підмети виражені увідним ‘there’ (1) та увідним ‘it’ (2). Вони
вводять повнозначні підмети, виражені іменником ‘light’ (1) та інфінітивним сполученням to hear him
laugh at Walter’s fancies (2). У таких реченнях присудок і повнозначний підмет, ужитий після нього,
становлять тісну семантичну єдність, яка утворює рематичну частину висловлювання.
Отже, нульова тема притаманна семантичній структурі речень, у яких формальний підмет стоїть
на початку. Якщо ж формальний підмет не займає початкової позиції, комунікативна структура
такого речення складається із двох комунікативних полюсів – теми і реми. Наприклад:
Walter Streeter had been strangled.
(Theme) Of his assailant (Rheme) there was no trace [8: 222].
Друге речення у цьому прикладі має формальний підмет there, який уводить повнозначний підмет,
виражений іменником trace. Проте на початку речення стоїть не увідне ‘there’, йому передує
означення до іменника trace, виражене прийменниковим словосполученням. Нехарактерна для такого
означення початкова позиція обумовлена контекстом і веде до тематизації цього словосполучення.
Зауважимо, що не існує одностайної думки щодо особливостей функціонування повністю
рематичних речень у тексті. Деякі лінгвісти вважають, що всі комунікативно нерозчленовані речення
з нульовою темою не залежать від контексту: до їх складу входять слова неназвані в попередньому
контексті [4: 196]. Наприклад:
It was February. It was a cold evening. As far as she could see the beach and the sea and the sky were all
grey, merging into one another in the distance. On the day of her mother’s funeral it had been blowing a
gale, with sleet, she had looked round at all their lifeless, pinched faces under the black hats and thought,
this is right, this is fitting, that we should all of us seem bowed and old and disconsolate. Her mother had a
right to a proper grief, a proper mourning [8: 224].
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Речення It was February. It was a cold evening. є повністю рематичними: вони передають нове
повідомлення і не залежать від попереднього контексту, оскільки починають нове синтаксичне ціле
тексту.
Проте, з іншого боку, серед повністю рематичних речень можна бачити неповні речення
(incomplete, elliptical sentences), які повністю залежать від попереднього контексту. Такі структури
часто вживаються в діалогічному мовленні, яке характеризується спонтанністю, швидкістю та
безпосередністю процесу відображення явищ та ситуацій об’єктивного світу. Одиницею діалогу є
діалогічна єдність, що складається із двох реплік. Перша репліка (ініціативна) може мати форму
питання, а друга (реактивна) – бути відповіддю на це питання. Характерними мовними
особливостями діалогічного мовлення є вживання неповних речень у репліках діалогічних єдностей.
Неповні речення – це паралельні форми вираження змісту повних речень. Неназвані члени
неповного речення стають зрозумілими з попереднього питання. Наприклад:
‘What’s the blazer for?’
‘Rowing’ [8: 40].
Речення ‘Rowing’ є простим, двоскладним, неповним. У ньому пропущені підмет та присудок.
Реконструкція його повного варіанта можлива з огляду на попереднє питання: ‘Rowing’. = ‘It is for
rowing’. Отже, речення ‘Rowing’ є повністю рематичним.
Тему висловлювання можна ототожнити зі змістом питання, а рему – з тією частиною інформації,
яка є безпосередньою відповіддю на поставлене питання [10: 215].
Дослідження різних аспектів актуального членування речення сприяє розумінню комунікативної
організації речення і тексту, а також розкриває тематичний розвиток тексту. Перспективним є
дослідження особливостей розвитку тематичного компонента інформації текстів.
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Котнюк Л.Г. Особенности выражения коммуникативной темы высказываний в
английском языке.
В статье рассматриваются различные аспекты тематического компонента высказывания, а
также анализируются полностью рематические структуры английского языка, то есть
коммуникативно нерасчлененные предложения с "нулевой темой".
Kotniuk L.H. The peculiarities of expressing the communicative theme in English utterances.
The paper deals with different aspects of the thematic component in utterances as well as analyses English
rheme structures, i.e. communicatively indivisible sentences with "the zero theme".
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ВТОРИННА ПРЕДИКАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ
У статті обґрунтовано положення про те, що актуалізоване в мовленні речення є складною
комбінацією первинних і вторинних предикативних зв’язків, з’ясовано засоби вираження вторинної
предикації.
Сучасна лінгвістика, яка вбачає у реченні особливу синтаксичну одиницю із властивою їй
багатоплановістю і багатоаспектністю, прагне створити типологію простого речення з урахуванням
не лише його структурних, а й змістових рис, визначити місце простого ускладненого речення у
граматичній системі мови.
Традиційно визначена категорія ускладнення пов’язана із синтаксичним явищем, яке учені
узагальнюють у широкій назві – модифікація структури моделі граматично елементарного речення
(І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко, Л.О. Кадомцева, І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, К.Ф. Шульжук та ін.).
Термін "ускладнення" справді обіймає багато синтаксичних процесів, що можна звести в одне
уявлення лише з погляду виходу речення за межі ядерної структури. Різні види ускладнення будови
простого речення, за спостереженнями Л.О. Кадомцевої, функціонально й конститутивно відмінні [1:
63]. Саме тому диференціація синтаксичних процесів – редукції, компресії, транспозиції, модифікації,
трансформації тощо – залишається актуальною проблемою мовознавчої науки. Аналіз ускладнених
речень вимагає не тільки широкого ремаркування спостережуваних фактів, а й вивчення форми
граматичного ускладнення. У цьому аспекті метою нашого дослідження є виявлення особливостей
реалізації вторинної предикації у формально елементарних і неелементарних простих реченнях.
Відповідно до мети розв’язано такі завдання: з’ясовано сутність явища предикації; охарактеризовано
засоби вираження додаткової предикації у простому реченні.
Актуальність дослідження зумовлено тим, що комплекс явищ і понять, пов’язаний із предикацією,
дотепер недостатньо з’ясований, хоч без цього, на нашу думку, неможливо зрозуміти природу
речення як мовної одиниці. Найбільш важливі характеристики речення – здатність виражати окрему
відносно закінчену думку, бути головним засобом її формування, репрезентації та повідомлення –
пов’язані насамперед із категорією предикації, яка, проте, не має усталеного визначення у сучасному
мовознавстві. Аналіз фактичного матеріалу уможливлює виділення декількох напрямків у
трактуванні лінгвістичної сутності цього важливого поняття.
1. Предикація як основна складова мовленнєво-мисленнєвих процесів (С.Д. Кацнельсон, Г.П. Мельников, О.О. Залевська та ін.).
Зокрема Г.П. Мельников уважає, що під предикацією треба розуміти будь-який мисленнєвий акт,
тобто зміну структури свідомості, що здійснюється під упливом сприйнятих знаків. Послідовність
мовних знаків, що викликає хоча б єдину предикацію, автор пропонує назвати повідомленням [2:
119]. Предикація як процес зміни, який забезпечує формування нового, вихідного знання у свідомості
слухача, стосується не тільки породження висловлення, його структури, але й розшифрування
повідомлення адресатом, вихідного знання, що актуалізується у свідомості одержувача інформації у
комунікативному акті [2]. Перехід від старого знання до нового О.О. Залевська називає актуальною
предикацією, основою для якої є позачасовий зв’язок предметів та ознак [3: 11]. Це зафіксоване в
пам’яті знання про те, яким об’єктам відповідають ті чи інші ознаки і які ознаки належать тим чи
іншим об’єктам. На нашу думку, встановлення зв’язку типу "нове-дане" можна назвати
"теморематизацією". В.А. Курдюмов у праці "Предикація та природа комунікації" обґрунтовує
предикацію як динамічну основу мовної діяльності й мовних процесів та інтерпретує її як засіб
сприйняття й осягнення дійсності за допомогою мовних структур у межах системної парадигми:
"предикація – динамічна багатовимірна структура мови – онтологічна (= екзистенційна) сутність
("природа") комунікації" [4].
В.І. Іванова пропонує розрізняти предикацію в мові та предикацію в мовленні [5: 140], відношення
між якими є аналогічними до відношень інших мовних явищ і одиниць у системі мови й мовлення.
Предикація в системі мови, що містить лише моделі для втілення конкретного предикаційного акту, –
це "предикація взагалі", тобто потенційне відношення між носієм предикативної ознаки і
предикативною ознакою. Предикативне відношення у реченні характеризується з огляду на
можливості виразити значення істинності / неістинності (з урахуванням суспільної свідомості,
"узагальненого мовця"). У мовленні предикаційний акт – це окремий мінімальний мисленнєвий акт, у
якому конкретному носієві предикативної ознаки приписується предикативна ознака. Саме тому
предикація у висловленні визначається поглядом мовця в межах даного дискурсу і пов’язана з
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повідомленням слухачеві стверджуваної мовцем характеризації предикованого предикуючим [5: 140141].
2. Предикація як лінгвістична ("долінгвістична" або семантична) сутність.
Предикація у цьому аспекті або дорівнює пропозиції, глибинній структурі чи названій інакше
іншій предзвуковій сутності, яка семантично відповідає елементарному реченню [6: 247, 248, 255],
або трактується як акт створення пропозиції, тобто поєднання її компонентів – суб’єкта (аргумента) і
предиката (подібна операція в зарубіжних працях називається verbalizing або propositionalizing), або
являє собою процес переходу від пропозиції до готового речення – висловлення [7: 393].
3. Предикація як відношення.
Українські учені розуміють предикацію насамперед як відношення між елементами речення
(частіше за все між підметом і присудком), іноді це відношення іменується предикативністю. За
О.О. Потебнею, суть предикативності якраз і полягає у вираженні дієсловом-присудком енергії
суб’єкта, який створює свою ознаку [8, ІІ: 91; 112]. "Традиційне визначення речення як закінченого
виразу думки словами, – зазначається в "Курсі сучасної української літературної мови", – правильно
акцентує єдність і закінченість акту мислення і акту повідомлення. В основі цього акту в типовому
для сучасної стадії розвитку мови реченні лежить не пасивне сприймання явищ навколишнього світу
(включаючи в це поняття і внутрішній стан мовця), а активне їх зв’язування, приписування одним із
цих явищ певної ознаки в часі і в способі, живе поєднання одного поняття з іншим (предикація)" [9:
7]. Докладніше про предикацію в такому плані говорить Л.А. Булаховський: "В об’єднанні частин
думки, яке характеризує головну пару (підмет і присудок), найважливішою є та її психологічна і
логічна властивість, за якою вже здавна закріплено назву предикації. На відміну від словосполучень
взагалі, що подаються в мовному акті як щось ніби готове, сказати б, усталене, таке, що, власне, не
підлягає зважуванню відносно того, мало чи ні створитись відповідне об’єднання понять, –
об’єднання присудка з його підметом сприймається як наслідок акту ствердження (або заперечення)
певного зв’язку (пор., хоч би, різницю – "високе дерево" і "дерево високе", тобто "... є високим")"
[10: 21]. У таке розуміння вносить деякі уточнення І.К. Кучеренко, розглядаючи думку, виражену
реченням, у двох аспектах – як результат, матеріалізований у мовній одиниці (реченні), і як процес –
акт мислення: "Предикативність речення полягає не в енергії суб’єкта, сприйманій через ознаку,
виражену присудком, як створювану діяльність суб’єкта, а у вираженні активності пізнавального
процесу людини, усвідомлюваної нами з характеру вияву думки, матеріалізовано в реченні" [11: 89].
Концептуально інше розуміння предикації подає О.А. Жаборюк, кваліфікуючи її як вужче, ніж
предикативність, поняття. У плані історичного розвитку мислення предикативність є первісним,
найзагальнішим усвідомленням людиною дійсності. Якщо предикативність притаманна людському
мисленню як такому первісно, то предикація є "продуктом" його еволюції. Предикація – це вже
концептуально-структуроване усвідомлення людиною навколишнього середовища, а точніше –
усвідомлення своєї особи в ньому [12: 70].
Найбільш перспективним, на нашу думку, є дослідження пропозиції як відношення між
елементами пропозиції. За концепцією І.Р. Вихованця, предикація – це семантико-синтаксична
категорія речення, що стосується суб’єктно-предикатних відношень у їхньому абстрагованому від
комунікативних категорій модальності, часу, особи й актуального членування речення вияві [13: 29].
Таким чином, вона відбиває акт творення семантично елементарного простого речення, що є знаком
однієї ситуації. Учений розглядає предикацію у колі проблем, пов’язаних із дефініцією, кількістю й
особливостями функціонування синтаксичних категорій як центральних понять синтаксису.
Погоджуємося з думкою автора, що виникла потреба перекласифікації окремих категорій та (нерідко)
їхнього термінологічного впорядкування.
Традиційно у простому реченні дослідники виділяють декілька видів предикації (праці
І.Р. Вихованця, К.Г. Городенської, М.В. Мірченка, Н.В. Гуйванюк, Т.І. Лутак, Ю.Ф. Єщенко,
Г.О. Золотової, Ю.С. Степанова, П.О. Леканта та ін.). Це насамперед так звана "первинна" предикація
у двоскладних реченнях із дієсловом-присудком, вираженим особовою (вербумфінітною) формою,
напр.: Палають кораблі (В. Мисик, 17: 372); Насунула гроза. Вітри зірвались. Тьма (В. Мисик, 17:
371). Саме предикація репрезентує структурний центр речення й одночасно його структурносемантичний мінімум; інші компоненти структури речення поширюють, доповнюють, уточнюють
висловлення. Крім первинної, існує ще й вторинна предикація, що виявляється у приписуванні
предмету (або іншому об’єкту) певної ознаки. Вона не має самостійного модально-часового значення
й ускладнює речення. Таким чином, компоненти із вторинною предикацією завжди семантично й
граматично залежать від структур із первинною предикацією та існують на їх тлі: якби не було
первинної предикації, то не виникала б і вторинна. Наявність вторинні предикації виокремлює
асиметричні синтаксичні одиниці (прості ускладнені речення) і відрізняє речення синтаксично
елементарне (монопредикативне) але семантично складне (поліпредикатне, поліпропозитивне) від
речення синтаксично неелементарного (поліпредикативного) [14]. Вихідною для нашого розуміння
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ускладненого простого речення стала концепція І.Р. Вихованця, який розглядає його поряд із
простими та складними реченнями як окрему синтаксичну форму, ускладнення якої, проте, має
семантичний характер (інші погляди мають Г.О. Золотова, М.І. Черемісіна, Н.М. Сазонова, А.П.
Загнітко та ін.).
У структурі простого ускладненого речення функціонує вторинний предикат, семантикосинтаксичні характеристики якого безпосередньо пов’язані з номінативними потенціями частин мови,
з їх "нетотожністю на глибинному рівні" і "з різною референтною співвіднесеністю", закріпленою в
тій чи іншій назві [15: 33]. Останнім часом учені дедалі частіше переходять від вивчення окремих
частин мови в ономасіологічному аспекті до аналізу номінативних функцій окремих непредикативних
словосполучень і предикативних конструкцій (пропозиційна номінація), встановлюючи
діалектичний зв’язок між номінацією і предикацією. У цьому аспекті з’ясуємо засоби вираження
вторинної предикації у простому двоскладному реченні, погоджуючись із думкою Л.О. Кадомцевої:
"Поняття ускладнення у сучасному синтаксисі виступає в обсязі двох значень: с е м а н т и ч н о г о у
с к л а д н е н н я структури речення включенням предикатних знаків чи предикатних виразів; р о з ш
и р е н н я с и н т а к с и ч н и х м о д е л е й р е ч е н н я (всіма тими компонентами, що
встановлюються за межами предикативного центру речення)" [1: 62]. Вторинну предикацію містять:
1) сурядні ряди присудків: Великий дух – на людях розмінявся і здрібнів? (П.Тичина, 17: 51);
Риба в ріках скидається, ходить під самим верхом (В. Мисик, 17: 370);
2) пояснювально-уточнювальні звороти: А в їх затоці, в мирному подолі, яблуневі сади цвітуть
(В. Свідзінський: 198); Замість дощу, замість роси – каміння з неба... (П.Тичина, 17: 44); Ой у полі
та стернистому, на старому Деревлянському, явори стоять (Т. Осьмачка, 17: 235);
3) напівпредикативні конструкції: Хіба таке життя, потворне і химерне, не зветься: красота?
(М. Рильський: 80); Заповідано бути нам єретиками, синами дикої долі (О. Слісаренко, 17: 123); І
людська творчість споруджує міт під саме небо, зорями розшите (М. Зеров, 17: 137); напрявши
гарусної пряжі, мереже кучеряві мажі вечірнім золотом гаптар (М. Драй-Хмара, 17: 274); Одплив
буденний сказ, немов би шумний катер (О. Влисько, 17: 381);
4) вокативні конструкції: Брате мій, сестро, любі мої, вітер жене вас у дивні краї (М.ДрайХмара, 17: 279); Вогні летючі, зринайте, сяйте, падіть на кручі, тремтіть вгорі (В. Мисик, 17: 369).
5) детермінантні поширювачі: Уночі його вели на розстріл (Є. Плужник, 17: 290); При корені
дерев вирує й пломеніє плескатих одблисків рябий калейдоскоп (М. Бажан, 17: 326); Під Івана Купала
гарячі ночі тьма згусає в дібровах (В. Мисик, 17: 369);
6) означальні, об’єктні або обставинні поширювачі інфінітивного типу: А я приходжу
прочитати їх казку (В. Свідзінський, 17: 201); Лише кончак дочку свою вродливу причарувати бранця
намовля (П. Филипович, 17: 217); І діла дрібні я не виносив продавать на ринки (Д. Фальківський, 17:
253).
7) члени речення, що виражені деварбативами: Мені вчувається щоночі той шелест листя, шум
сосон (Д. Загул: 111); Чого ж твої очі в журбі (В. Свідзінський, 17: 199); Маячня повсякденна,
шугання думок... (М. Бажан, 17: 354).
8) означальні поширювачі: Ти – як дощ для спраглої землі (М. Рильський, 17: 71); І б’ється на
квадратах площ людина й тінь її потворна (М. Бажан, 17: 340).
9) обставинні поширювачі: І по-блюзнірському піднялись в небеса стрільчасті вежі (М. Бажан,
17: 329); Гадюкою зривається дорога... (В. Бобинський, 17: 261).
У наведених прикладах немає "жодної нотки, котра не звучала б якось по-своєму в природній гамі
речення. Виходить, що предикативне значення кожного речення має своєрідність, що черпається із
загальної скарбниці мови: кожного разу в тій скарбниці вибирається щось окреме, низка окремих у їх
характерних поєднаннях значень і форм, на цій основі визрівають і новітні поєднання, оновлений
зміст речень" [16: 9].
Отже, речення, у яких реалізується вторинна предикація є результатом процесів синтаксичної
компресії та редукції, супроводжуваних замінами синтаксичних зв’язків між компонентами
реченнєвої структури. Вона не має самостійного модаьно-часового значення і, ускладнюючи речення,
містить у собі широкі можливості інформативного насичення висловлення. Вивчення цих
синтаксичних одиниць дасть змогу глибше пізнати своєрідність їх системної організації, з’ясувати
особливості граматичної семантики, потенційні функціональні й стилістичні можливості в плані
національної специфіки українського синтаксису.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Кадомцева Л.О. Українська мова: синтаксис простого речення. – К.: Вища шк., 1985. – 126 с.
Мельников Г.П. Сукупность предикации и способы ее языкового выражения // Инвариантные
синтаксические значения и структура предложения. – М.: Наука, 1969. – С. 116-125.
3. Залевская А.А. Понимание текста. Психолингвистический подход. – Калинин: Изд-во КГУ, 1988.
4. Курдюмов В.А. Предикация и природа коммуникации: Дисс. … докт. филол. наук. – М., 1999.

110

О.В. Кульбабська. Вторинна предикація та засоби її вираження у простому реченні

5. Иванова В.И. Предложение, высказывание: системно- функциональный аспект: Дисс. … докт. филол. наук. –
Тверь, 2001.
6. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. – М.: Наука, 1981. – 360 с.
7. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: Большая Рос. энциклоп., 1998. – 685 с.
8. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике: В 4 т. – М.: Учпедгиз, 1958. – Т ½. – 536 с.; М.:
Просвещение, 1968. – Т.3. – 551 с.; 1985. – Т4. – Вып. 1. – 287 с.; Т.4. Вып. 2. – 406 с.
9. Курс сучасної української літературної мови: синтаксис / За ред. Л.А. Булаховського. – К.: Рад. шк., 1951. –
Т.ІІ. – 408 с.
10. Булаховський Л.А. Питання синтаксису простого речення в українській мові // Дослідження з синтаксису
української мови. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 11-43.
11. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – Вид. 2-ге, уточн. і доп. –
Вінниця: Поділля, 2000, 2003. – 464 с.
12. Жаборюк О.А. Про мовний і логічний аспекти предикації // Мовознавство. – 2000. – №1. – С. 69-75.
13. Вихованець І.Р. Навколо проблем предикативності, предикації і предикатності // Укр. мова. – 2002. – № 2. –
С. 25-31.
14. Кульбабська О.В. Типи предикації в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Вип. 7. –
Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 81-84.
15. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М.: Наука, 1978. – 115 с.
16. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 312 с.
17. Розстріляне відродження: Антологія. – 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей / Упорядкув., передм.,
післямова Ю. Лавріненка. – К.: Смолоскип, 2004. – 992 с.
Матеріал надійшов до редакції 18.04.2006 р.
Кульбабская Е.В. Вторичная предикация и средства ее выражения в простом предложении.
В статье обосновано положение о том, что предложение – это сложная комбинация первичных и
вторичных предикативных связей, а также описаны средства выражения вторичной предикации.
Kulbabska O.V. Secondary predication and means of its expression in a simple sentence.
The paper deals with a sentence as a complex combinations of primary and secondary predicative
relations as well as outlines the means of expressing the latter.
Syntactic nature of sentence displays in the complex of grammar meanings. That’s why modern
linguistics substantiates these sentences are complex connections.
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ОЦІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ МОВЧАННЯ
У статті розглянуто мовчання як комунікативний акт і його місце в типологіях мовчання.
Проведено порівняння оцінності мовчання в прислів’ях і сучасних англомовних творах, а також
аналіз її динаміки.
Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються чітко вираженим антропоцентричним
підходом до аналізу мовних явищ, за якого мову розглядають як засіб впливу на співрозмовника.
Конкретні стратегії впливу залежать здебільшого від налаштованості партнерів по комунікації на
співпрацю чи на конфлікт.
Значну увагу в роботах А. Померанц, П. Ауера й С. Уманн (див., напр., [1]) та деяких інших
філологів приділено застосуванню мовних ресурсів задля встановлення й підтримання дружніх
стосунків між мовцями. Водночас дедалі більше вчених (Е. Гоффман, М. Гудвін, С. Джекобс, С.
Вучініч, Х. Коттгофф, К.Ф. Сєдов та інші) [2; 3; 4] виявляють зацікавленість у дослідженні вербальної
поведінки людини в умовах конфлікту, при реалізації вербальної агресії щодо співрозмовника чи
захисту від неї. Інтерес лінгвістів, психологів, соціологів, філософів до конфліктної взаємодії не
випадковий, адже конфлікти супроводжують людину від народження до самої смерті. За словами Ч.
Ліксона, якщо у Вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у Вас пульс [5].
Конфлікт, таким чином, є видом спілкування, в основі якого лежать різні усвідомлені протиріччя
між учасниками взаємодії. Природно, що лінгвістів цікавить передусім мовна складова конфліктної
взаємодії. Досліджуючи мовні форми, вживані у стані конфлікту, представники "московської школи"
у галузі психолінгвістики І.М. Горєлов, К.Ф. Сєдов виокремлюють три типи мовленнєвих стратегій:
інвективний, куртуазний і раціонально-евристичний. Інвективна мовленнєва стратегія передбачає
розрядку в конфлікті за допомогою прямої вербальної агресії, куртуазна – через демонстрацію образи,
раціонально-евристична – шляхом використання іронії. Отже, вербальну агресію, демонстрацію
образи, різку іронію можна розглядати як ознаки конфліктності діалогу.
Однак, як доводять дослідження цілої низки зарубіжних авторів (К. Кнаппа, К.М. Кірра, Ч.
МакХ’ю та інших, [6; 7; 8]), мовчання може також свідчити про конфліктність у взаємодії. Таке
мовчання заміщує вербальну реакцію та протистоїть не говорінню взагалі, а передачі інформації
мовленнєвим способом. Співзвучними цій думці є й погляди К.Ф. Сєдова, який, описуючи тактики
вербальної агресії, виокремлює серед них погрозливе мовчання.
М е т о ю запропонованого дослідження, таким чином, є з'ясування функції мовчання у процесі
комунікації.
Більш детально мовчання досліджується в роботах Т. Бруно (США), Д. Керзона (Ізраїль) і К.
Унрат-Шарпенак (Чехія). Так, класифікація Д. Керзона включає інтенційне й неінтенційне (чи
навмисне й ненавмисне) мовчання. Останнє має суто психологічну природу й не спрямоване на
партнера по комунікації. Інтенційне мовчання Д. Керзон тлумачить як відмову від співробітництва
(аналізуючи при цьому лише відповіді на питання) (цит. за [9: 47]). Аналогічні види мовчання у
термінології В.В. Богданова називаються комунікативно незначимим і комунікативно значимим
мовчанням. Ми ж у своїх дослідженнях пропонуємо для останнього термін "прагматичне мовчання"
(від грецького "прагма" – діяння, вчинок), оскільки воно являє собою сплановану невербальну
комунікативну дію, у якій хоча нічого й не вимовляється, все ж присутня певна інтенція (обіцянки,
заперечення, застереження, погрози, прохання і т.д.).
Для якнайповнішого вираження цієї інтенції мовець може залучати й інші невербальні засоби
комунікації, перш за все, кінетичні (жести, міміку, пози, рухи тіла). Малодослідженою, а тому
привабливою для вченого є взаємодія прагматичного мовчання з іншими невербальними засобами
вираження інтенції в діалозі.
А які ж фактори впливають на тлумачення прагматичного мовчання? К. Кнапп, пропонуючи
шукати відповідь на це запитання в приказках і прислів’ях народу, робить припущення про
традиційне переважно позитивне забарвлення мовчання. Як приклад дослідник наводить англійське
прислів'я "Silence is golden", японське прислів'я, яке в перекладі означає "Всіляке зло виходить з рота"
[6]. Керуючись таким підходом, обираємо м а т е р і а л о м д о с л і д ж е н н я прислів'я та приказки, а
також сучасні англомовні художні твори з тим, щоб перевірити припущення К. Кнаппа.
Прислів'я і приказки відображають історію народу, його світогляд, характер, звичаї. Англійський
філософ та історик Томас Карлейль (1795-1881) вважав, що освіта повинна починатися з прислів'їв і
приказок, а закінчуватися ідеями. Цю думку поділяв і Іван Франко, який стверджував, що прислів'я і
приказки "містять у коротких ядерних висловах певні моральні судження, філософські погляди,
© Рудик І.М., 2006
112

І.М. Рудик. Оцінний потенціал комунікативного акту мовчання

практичні правила життєвої мудрості... Проте, порівнявши відповідні прислів'я різних народів, легко
приходимо до переконання, що майже всі вони є спільними для майже всіх культурних народів і не
мають нічого характерного для певного народу. Якщо вони є мудрістю, то очевидно мудрістю
міжнародною, космополітичною. Для значної кількості тих прислів'їв ми навіть можемо виявити
спільні, книжкові джерела (казання, уривки з стародавніх грецьких і римських письменників,
середньовічні збірки і т. п.)" (цит. за [10: 4-5]).
Поділяючи погляди І. Франка, спробуємо дослідити ставлення до мовчання в прислів’ях і
приказках давніх римлян, які (разом зі сталими виразами давніх греків) є найдавнішими, письмово
зафіксованими в Європі. Через виняткову роль латинської мови в розвитку європейської культури в
середні віки, в епоху Відродження та в пізніші часи латинські прислів'я і приказки активно проникали
в західноєвропейські мови. Запозичення прислів'їв і приказок давніх римлян відбувалося книжним
шляхом, оскільки в 476 р. н.е., після розпаду Римської імперії, римська держава разом зі своєю мовою
перестала існувати.
Опрацювавши понад 1800 найпоширеніших прислів'їв давньоримського й латиномовного
походження, ми зафіксували 17 одиниць, які висвітлюють мовчання в позитивному ракурсі. Серед
них:
·
прислів'я, в яких багатослівність асоціюється з дурістю і протиставляється
мовчанню як чесноті: ex verbis fatuus, pulsu cognoscitur olla (дурня пізнають по словах, а
горщик – по удару); stultus stulta loquitur (дурний дурне говорить); ex lingua stulta
veniunt incommode multa (з дурного язика походить не одна біда, – пор.: язик мій – ворог
мій); garruluc esse cavel qui garrit, ineptus habetur (остерігайся бути балакучим! хто ляпає
язиком, вважається дурнем); melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui (краще
розумно мовчати, ніж нерозумно говорити); si tacuisses, philosophus mansisses! (якби ти
змовчав, то тебе вважали б філософом); taciturnitas stulto homini pro sapientia est (для
дурної людини мовчазність заміняє мудрість);
·
прислів'я, в яких слова трактуються як причина клопотів, а мовчання – як
запорука спокою: vincula da linguae vel tibi vincla dabit (зв’яжи язик, бо він тебе зв’яже, –
пор.: тримай язик за зубами); nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum (нікому не шкодить
те, що хтось промовчав, а шкодить, що сказав); saepius locutum, nunquam tacuisse
poenitet (частіше доводиться шкодувати за тим, що говорив, ніколи – за тим, що
промовчав); si cupias pacem, linguam compesce loquacem (якщо хочеш спокій мати, вмій
язика за зубами тримати);
·
прислів'я про природність і користь мовчання: os unum natura duas formavit
et aures, ut plus audiret quam loqueretur (природа дала один рот і два вуха, щоб більше
слухати, ніж говорити); res est magna tacere! (велика справа – мовчання! Пор.: мовчання
– золото); tacere est optimum et pro viribus sapere (найкраще – мовчати і бути мудрим в
міру сил); silentium est domitor iracundiae (мовчання – приборкувач гніву); silendo nemo
peccat (ніхто не грішить мовчанням, – пор.: у закритий рот муха не влізе); audi multa,
loquere pauca (слухай багато, говори мало).
Прислів'їв, які тлумачать мовчання як негативне явище і протиставляють його говорінню як більш
бажаній дії, нами зафіксовано лише два:
demissos animo ac tacitos vitare memento: qua flumen placidum est, illic latet altior unda (уникай
похмурих і мовчазних людей: де тиха річка, там ховається глибінь, – пор.: у тихому болоті чорти
водяться; тиха вода греблю рве); comes facundus in via pro vehiculo est (балакучий супутник у дорозі
замінює віз, – пор.: тоді дорога спішна, коли розмова потішна).
Отже, результати дослідження паремістичного фонду давніх римлян дозволяють зробити висновок
про здебільшого позитивну оцінку мовчання як комунікативної дії в європейських культурах. Однак
чи залишається це традиційне уявлення незмінним у процесі розвитку людської цивілізації? Для
сучасної англійської мови типовими є словосполучення an uneasy silence, a strange silence, a
threatening silence, an awkward silence, an eerie silence, a leaden silence, чого не можна сказати про
одиниці типу an exuberant silence, a happy silence і т.п.
Розглянемо, який образ створює за допомогою залучення опису мовчання сучасна американська
письменниця Шерон Солвітц у своєму оповіданні "The Country of Herself" [11: 13-51]. В оповіданні
йдеться про молоду жінку з єврейської родини, яка разом з чоловіком і новонародженим сином
приїздить зі США до Іраку. Перші ж рядки твору переносять нас в атмосферу нетерпимості й
неприхованої агресії: "The sidewalk is wide enough for four to walk abreast but the man passes so close his
arm brushes her arm. …The sensation lingers on the back of her arm like a bug bite. She says to her
husband, ‘Win, I am hating this place.’" Це враження підсилюється в описі міста: "The air over the street
is hot and damp, too thick to breathe let alone talk through", – тут, у Багдаді, звичні для Двори речі
стають недосяжними. Тут їй не слід говорити, не слід оголювати руки, не слід торкатися тіла: "In
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Baghdad your skin isn’t yours, she feels, but the property of the insects and men about town who desire it.
Wear long sleeves. Do not scratch no matter how bad the itch. Breathe lightly." Підтвердження думки про
сприйняття мовчання як обмеження особистої свободи знаходимо в іншому фрагменті оповідання, де
героїня, всупереч заборонам, піднімається на вершину мусульманської святині: "She yells down from
the top of the ziggurat, not expecting any response, just to hear her own strong voice." І в цьому вчинку
Двори, і бажанні почути власний голос відчувається рішучий протест і радість від подолання
"мертвої" тиші. Сприйняття "неговоріння" як неволі та протиставлення його будь-яким знайомим
звукам, які звучать для героїні оповідання як музика, доводить і наступний рядок цього уривка: "A
dog is barking in the distance, a familiar, almost friendly sound."
В іншому контексті, підчас бесіди головної героїні з випадковим знайомим, мовчання (або
відсутність вербально вираженої реакції) виражає незгоду з реплікою співрозмовника: "’A consecrated
spot …holds much meaning in your religion.’ ‘What is my religion?’ He whispers, ‘You are one-half Jewish.’
She laughs harshly, clutching the remains of her secret of being a hundred percent Jewish, grandparents on
both sides."
Коли на одній із вулиць міста Двору з сином на руках і в супроводі чоловіка починає оточувати
юрба іракських чоловіків, Уін (чоловік Двори) каже їй продовжувати йти в напрямку квартири та
кладе їй на плечі руку, ніби беручи її під свій захист: "She is not scared; she’s looking for the words to
shoo these people away. The words refuse to assemble, though; maybe she is nervous, a little."
Неспроможність Двори добрати слова свідчить про безпорадність, що доводить і її знервованість.
Схожого забарвлення, сповненого відчуття спустошеності й безпорадності, набуває фінальний епізод
оповідання. Двора трагічно загинула, і ми бачимо її батьків, які приїздять відвідати Уіна з сином:
"Next week when her parents visit (they come every Sunday, her father silent beyond weeping, her mother
tremulous with presents for Isaac, carrier of the blood, the first grandchild and the last) he will talk to them
about Dvora. Because he didn’t know her as he might have."
Нарешті, думка про безсилля людини в сучасному світі звучить фінальним акордом наприкінці
оповідання, коли Уін шепоче синові "… that he’s brilliant, blessed, chosen to save the world from the
beasts and idiots who are ripping it apart. And hope he’ll find his way past schizophrenia to a place where
there is no contradiction." Назву твору "The Country of Herself" також можна розглядати як символ того
ідеального світу, без протиріч і безглуздя, який, можливо, вдасться знайти крихітному Айку.
Таким чином, аналіз інтерпретації мовчання в оповіданні сучасної американської письменниці
Шерон Солвітц свідчить про те, що в сучасному суспільстві домінує негативна оцінка мовчання як
комунікативної дії.
Цей висновок цілком співзвучний результатам соціально-психологічних досліджень, отриманим
такими вченими, як Стріт, Брейді, Путман, про те, що комунікантів, які часто застосовують мовчання,
партнери по комунікації зазвичай сприймають негативно (цит. за [6]). Дослідження інших учених
(напр., Фельдштайн, Альберті, Бен Дебба, цит. за [6]) дозволяють поширити такі висновки й на сферу
самооцінки: люди, які говорять більше і швидше, довшими репліками з короткими паузами, схильні
вважати себе здатними до співпраці, товариськими, компетентними, відкритими. На відміну від них,
особи, чиї репліки часто коротші, а паузи довші, сприймають себе як людей негнучких, менш
компетентних, стриманих, сором’язливих, не схильних до співпраці.
Пояснити динаміку оцінки мовчання від традиційно позитивної (в прислів'ях давньоримського й
латиномовного походження) до негативної (в художніх творах, а також у щоденному спілкуванні,
дослідженому психологами) можна через описану Сколоном (цит. за [6]) генеративну метафору, яку
застосовують до вивчення процесу спілкування. У сучасному індустріалізованому суспільстві людина
дедалі більше асоціюється зі здатною до пізнання (когнітивною) й взаємодії (інтерактивною)
машиною, для якої, як і для будь-якої машини, безперервний потік мовлення (чи інформації,
представленої письмово) характеризує природний стан, безперебійну роботу, а мовчання означає
проблему чи поломку.
Однак слід зазначити, що мовчання є культурно зумовленою формою поведінки і тому може бути
різною мірою поширеним у різних культурах. Його неадекватне тлумачення може стати причиною
міжкультурних непорозумінь. Це особливо стосується виду мовчання, який Т. Бруно називає соціокультурним, яке супроводжується певними культурними конвенціями (релігійними ритуалами,
ситуаціями соціально-ієрархічної нерівності, тощо), а К. Унрат-Шарпенак – монастичним мовчанням,
тобто релігійно мотивованою чи зумовленою нормами мовленнєвої культури табуїзацією спілкування
[9: 47-48].
Крім того, культурно зумовленою формою поведінки є "некомунікативне" мовчання, а саме паузи
у межах мовленнєвого ходу (in-turn-pauses) і між мовленнєвими ходами (pauses between turns). 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 (Goldman-Eiseler, цит. за [6]). Тривалість і
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частотність таких пауз залежить, по-перше, від складності комунікативного наміру мовця, а по-друге,
від 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. К. Кнапп називає подібні збої у процесі спілкування соціопрагматичними невдачами (socio-pragmatic failures) [6].
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). У зв’язку з цим перспективу
дослідження вбачаємо в аналізі мовчання в міжкультурній комунікації. Важливість міжкультурного
порозуміння неможливо переоцінити на сучасному етапі розвитку людства. Це доводить і думка
американського культуролога С. Хантингтона, директора Інституту стратегічних досліджень у
Гарварді, висловлена ним нещодавно у праці "Наступаючі зіткнення цивілізацій, або Захід проти
решти": "Світова політика вступає зараз у нову фазу, головним джерелом конфліктів у якій будуть не
ідеологічні, не економічні, а культурні розбіжності" (цит. за [12: 118]).
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Рудик И.Н. Оценочный потенциал коммуникативного акта молчания.
В статье рассматривается молчание как коммуникативный акт и его место в типологиях
молчания. Проводится сравнение оценочности молчания в пословицах и современных англоязычных
произведениях, а также анализ её динамики.
Rudyk I.M. Evaluative potential of the communicative act of silence.
The paper deals with silence as a communicative act and its position in classifications of silence. It also
suggests a comparative study of evaluations of silence in proverbs and modern English fiction with an insight
into their dynamics.

115

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

УДК 81’373

Л.Л. Славова,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ У СУЧАСНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА
АМЕРИКАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ)
У статті розглянуто мовні засоби реалізації комунікативних стратегій і тактик у сучасному
американському та українському політичному дискурсі.
Вивчення процесу комунікації з позиції комунікативних стратегій та тактик останнім часом стало
дуже популярним у германістиці [наприклад, 1; 2; 3] та слав’яністиці [наприклад, 4], але майже не
застосовувалось на порівняльно-типологічній ниві, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Метою дослідження є встановлення ізоморфних та аломорфних мовних засобів для реалізації
стратегій і тактик, які використовують українські та американські політики для впливу на
слухача/читача.
Регулятивна функція мови тісно пов’язана з комунікативною. Регулятивна функція об’єднує ті
випадки використання мови, коли мовець безпосередньо прагне вплинути на адресата [5: 83], а
основною функцією сучасної мови політики є функція керування суспільством, суспільною думкою,
нав'язування політиками своєї волі.
Політична влада базується на владі впливу, на управлінні людьми різної політичної орієнтації, а
керування здійснюється тільки через слово. Оскільки головною метою політичної комунікації є
досягнення та утримання влади, то особливої значимості набувають стратегії та тактики впливу,
спрямованих на переконання адресата у правильності своєї позиції чи представлення її правоти перед
позиціями політичних противників.
Стратегія – це процес розробки та реалізації комунікативного завдання, яке ставиться з метою
ефективного впливу на адресата. Тактика, з одного боку, – спосіб мовленнєвого впливу, сукупність
мовленнєвих засобів, з іншого боку – шлях реалізації стратегії. У межах однієї стратегії можна
виділити декілька мовленнєвих тактик, що працюють на неї. Комунікативний хід – це конкретний
засіб досягнення комунікативної ефекту, заданого в тактичній установці [3: 164].
У політичному дискурсі стратегія, поряд з іншими факторами працює на формування задуманого
політиком іміджу. Політик, як правило, вибирає для себе роль та відповідну їй мовленнєву "маску" [4:
198]. Зокрема, прогнозування аудиторії, її очікувань політиком є комунікативною стратегією, а засоби
її реалізації – це тактика:
Good decision making rests on certain basic principles. I believe in the universality of freedom. I believe
democracies lead to peace. I believe people ought to worship freely. I do believe there's an Almighty God
that has spread freedom -- making freedom available for everybody. I believe in private enterprise. I believe
in free enterprise. I believe in high standards in education. These are basic beliefs that I'm not going to
change [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/20060310-2.html].
У наведеному прикладі політик обирає для себе імідж лідера, який поділяє основні принципи
демократії, свободи, підприємництва та якісної освіти і переконує слухача/читача в тому, що він не
збирається змінювати цим принципам. Для досягнення останнього він використовує лаконічні
речення, повтори, паралельні конструкції. Модальний вираз I believe надає більшої ілокутивної сили
висловлюванням.
Слід відзначити, що в американському політичному дискурсі політики часто використовують
модальні вирази:
I'm confident that if the playing field is level, that we can compete with anybody.
I believe one of the reasons we're having the economic success we're having is because we cut the taxes
on the people.
I believe that when somebody has more money in their pocket to save, invest, or spend, the economy
benefits.
And if we don't lose our nerve, I'm confident we'll achieve our objectives.
I'm sure that the decision by DEPARTMENT World was a difficult decision, to hand over port operations
that they had purchased from another company [6].
До того ж використання таких засобів допомагає уникнути відповідальності мовця.
Одна з найважливіших стратегій політичного дискурсу – стратегія ідентифікації, тобто
ототожнення політика з народом. Ефективна переконуюча комунікація спрямована на уселяння
адресату думки, що лідер – "своя", близька до народу людина.
Мовними засобами вираження вказаної стратегії в американському політичному дискурсі є
використання, зокрема просторічої лексики: This guy – Saddam Hussein was brutal for the people of Iraq
[6], а в українському – використання присвійного займенника наш та універсальних висловлювань.
Залежно від характеру інформаційних перетворень у політичному дискурсі розмежовують такі
види маніпулювання:
© Славова Л.Л., 2006
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1) референційне маніпулювання, пов’язане з перекручуванням денотата/референта у процесі
позначення дійсності:
2) аргументативне маніпулювання, пов’язане з порушенням постулатів спілкування [7: 173 – 174].
Один із видів рефененційного маніпулювання – фактологічне маніпулювання, тобто
перекручування фактів (недомовки, брехня, перебільшування, недомовки, створення референційної
невизначеності) [7: 173].
Засобом створення референційної невизначеності у сучасному американському політичному
дискурсі є використання пасивних конструкцій: That issue is being addressed. Details need to be worked
out [6]; синтаксичного еліпсісу: undesirable discharge - not desired by whom?. Використання слів з
дифузною семантикою характерно як для американського, так і для українського політичного
дискурсу:
Now, some will say, well, we've got to raise taxes in order to balance the budget [6].
There are some who are trying to, obviously, sow the seeds of sectarian strife [6].
There are many authoritarian liberals who have a kind of illicit romance with the draft [8].
І якщо будуть якісь відводи, або категоричні протести, будуть внесені корективи [9].
До засобів творення референційної невизначеності у сучасному українському політичному
дискурсі належить також уживання слів широкої семантики:
Як заявив лідер УНП Юрій Костенко, фахівці партії могли б допомогти вирішити проблеми в
економічній, фінансовій, енергетичній та гуманітарній сферах [9].
Політики використовують малозрозумілі для широкої аудиторії юридичні, економічні, військовотехнічні терміни; книжні слова з метою створення ситуації невизначеності : The long-term budget
challenge is -- it really has to do with mandatory spending… We also need bipartisanship when it comes to
energy
They've helped us shutdown a worldwide nuclear proliferation network run by A.Q. Khan. UAE is a
valued and strategic partner.
I'll get to AHPs in a minute [6].
Поза контекстом неможливо здогадатися, що слова такого типу як AHP s, mandatory мають на
увазі
Для здійснення впливу на аудиторію американські та українські політики вдаються до
використання певних стратегій та тактик, зокрема, створення іміджу, стратегії ідентифікації,
маніпулятивних стратегій, але засоби реалізації вказаних стратегій різні. Перпективним, на наш
погляд, є дослідження когнітивних особливостей англомовного та українського політичного
дискурсу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Бакумова Е.В. Способы воздействия в дискурсе политиков разных институциональных типов //
Аксиологическая лингвистика: проблемы коммуникативного поведения. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 124 –
127
2. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі друкованих та
інтернет-видань 2000-2005 років): Автореф. дис.… канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка.
– К., 2006. – 19с.
3. Миронова П.О. Коммуникативная стратегия редукционизма в политическом дискурсе // Язык. Человек.
Картина мира. – Ч.1. – Омск: ОмГУ, 2000. – С. 163-165.
4. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М.: Ком книга, 2006. – 228 с.
5. Норман Б.Ю. Теория языка. М.: Флинт: Наука, 2004. – 296 с.
6. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/20060310-3.html.
7. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2004. – 326 с.
8. http://www.timesunion.com/AspStories/story.asp?storyID=241890&category=NATIONAL&newsdate
9. http://hotline.net.ua/content/view/11478/3/

Матеріал надійшов до редакції 17.04.2006 р.
Славова Л.Л. Коммуникативные стратегии и тактики в современном
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В статье рассмотрено языковые средства реализации коммуникативных стратегий и тактик в
современном американском и украинском политическом дискурсе.
Slavova L.L. Communicative strategies and tactics in modern mass media political discourse: comparative
aspect (on the material of Ukrainian and American internet sites).
The article considers language means of communicative strategies and tactics realization in modern
American and Ukrainian political discourse.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті досліджено англомовні запозичення у фінансово-економічній терміносистемі німецької
мови з точки зору семантико-функціональних особливостей тематичних груп, які номінують певні
відрізки професійної комунікації.
У теперішній час, в епоху становлення нової інформаційної парадигми і розвитку штучного
інтелекту, комп’ютеризації спілкування та інтеграції науки і техніки роль термінологічної лексики у
сучасних мовах неухильно зростає. Поява нових, у тому числі запозичених термінів, відбувається
зараз швидше, ніж коли-небудь в історії людства. Значна питома вага термінів у створенні нових слів
пов’язана з потребами номінації найновіших речей та явищ, викликаних технічним прогресом,
інтеграційними процесами в економіці, науці і техніці, які є характерними для третього тисячоліття.
Лінгвісти Г. Белльманн, П. Браун, Є.В. Розен, Т. Шіппан основними засобами термінологічної
номінації вважають термінологізацію слів загальнолітературної мови, термінологічну конверсію,
деривацію і запозичення [1; 2; 3; 4].
Іншомовна запозичена лексика багато в чому задовольняла потреби термінологічної номінації на
різних етапах розвитку мови, про що свідчить історія науки і техніки. У теперішній час заслуговує на
увагу процес запозичення англомовних термінів, оскільки нова термінологія значною мірою виникає
саме у США та у Великобританії у зв’язку з розвитком передових технологій. Під англомовними
запозиченнями або англіцизмами ми розуміємо лексику, запозичену з обох варіантів англійської
літературної мови – американського і британського. З метою простежити продуктивність цього
процесу на сучасному етапі ми звернулися до аналізу однієї із систем, а саме фінансово-економічної
терміносистеми німецької мови. Актуальність дослідження запозиченої термінологічної лексики, яка
стосується фінансово-економічної сфери, зумовлена її значущістю в науковій і практичній діяльності
сучасного суспільства, а також її продуктивністю.
Об’єктом дослідження є англомовна термінологічна лексика у спеціальних науково-популярних
текстах німецьких періодичних видань і газетних публікацій. При цьому до термінологічної лексики у
нашому дослідженні віднесені як терміни, так і професіоналізми, а також окремі розмовні і сленгові
варіанти термінів (наприклад, Greenback, Bull, Bear). Щодо професійних жаргонізмів, слід зауважити,
що такі дослідники, як М.П. Сенкевич, Н.І. Чистяков виступають за вилучення їх із терміносистеми,
вважаючи їх стилістичними еквівалентами термінів [5; 6]. Ми поділяємо точку зору В.А. Татаринова,
який справедливо зауважує, що спостерігання за функціонуванням професіоналізмів у мові дає
багатий матеріал щодо особливостей розвитку мовної системи, і вилучення професіоналізмів із
аналізу призвело б до збіднення реальної картини мови [7]. Певні труднощі становить також
відмежування термінів від професіоналізмів, що пов’язано з процесом термінологізації слів
загальнолітературної і розмовної мови. Наприклад, слово Know-how (дослівно "знати, як") engl. know
how, eigtl. – wissen, wie: das Wissen, wie man eine Sache praktisch verwirklicht, anwendet o.Ä. перейшло у
розряд термінів, отримавши термінологічне значення "Spezialwissen aus betrieblichen oder technischen
Erfahrungen, z.B. Produktionserfahrungen, besondere Absatzerfahrungen", і було запозичене як термін у
німецьку мову:
"Verfügen wir in der Holding tatsächlich über das notwendige Know-how, um auf allen Märkten dieser
Welt erfolgreich zu sein?" [8: 74].
У результаті текстового аналізу було виявлено значну кількість не кодифікованого
термінологічного матеріалу англомовного походження. Якщо кодифікована лексика, яка зафіксована
у спеціальних виданнях, а також у загальних словниках з відповідною словниковою позначкою,
представлена 300 одиницями, то не кодифіковані терміни та їх розмовні та сленгові варіанти
складають 1150 одиниць. Інша англомовна лексика складає 650 одиниць. Той факт, що не
кодифікована термінологічна лексика домінує у вказаних типах тексту свідчить про те, що
запозичення англомовної термінології у фінансово-економічну терміносистему німецької мови має
динамічний характер. Інтенсивність запозичення зумовлена потребами номінації нових явищ у
сферах економіки і фінансів і, в першу чергу, стрімким розвитком телекомунікаційної сфери.
Найновітніші досягнення у галузі інформатики і комп’ютерної техніки активно використовуються у
фінансово-економічній сфері, що знаходить відображення у термінології. Наприклад,
диференційовані номінації терміну "гроші": Cybercash, E-cash, Elektronil-Geld, Online-Bargeld, OnlineWährung, Microsoft-Money. Очевидно, що відбувається активна взаємодія і взаємовплив різних
терміносистем, які обумовлені інтеграцією наук.
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У корпусі запозичень є також терміни, що ніби дублюють лексичні одиниці мови-рецептора.
Проте текстовий аналіз дозволив установити, що їх функціональні характеристики мають у
професійній комунікації явні тенденції до розмежування. Необхідно зазначити, що англомовні
терміни
– вносять додаткові семантичні відтінки у поле значень відповідної групи існуючих термінів:
leasing (укр. лізинг) відрізняється від існуючого слова Vermietung у значенні "здача чогось в оренду"
додатковою семантичною ознакою: "здача в оренду технічних засобів, будівель і споруд";
– замінюють існуючі описові звороти: Spread замість описового виразу "Ausweitung der RenditeSpannen";
– мають більш стислу форму порівняно з існуючими спеціальними виразами: Swap замінює
німецькі складні іменники Devisengeschäft, Kurssicherungsgeschäft і сприяє лаконічності, чіткості і
технічності виразу;
– представляють варіанти існуючих німецьких термінів: англійський термін Banker звучить
сучасніше ніж німецький Bankier і має лаконічнішу форму ніж німецький Bankfachmann.
Таким чином, англомовні запозичення, з одного боку, заповнюють лакуни у лексиконі
сприймаючої мови, відповідаючи потребам номінації нових речей та явищ, а з іншого – спрямовані на
вдосконалення професійної комунікації, замінюючи існуючі звороти та вирази, маючи високу
точність відображення поняття, сприяючи чіткості і оперативності викладення інформації.
Однак було б неправильно представляти входження англомовних термінів у німецьку
терміносистему як односторонній процес. При запозиченні відбувається взаємодія англіцизмів і
системи мови-рецептора, яка впливає на їх адаптацію. Іншомовний матеріал відчуває тиск мовної
системи. З одного боку, структури англомовних термінів запозичуються у терміносистему німецької
мови без зміни або з незначною зміною їх звукового і графічного оформлення. З іншого боку,
спостерігаються певні зміни на морфологічному рівні при адаптації у німецькій терміносистемі:
1. Запозичені іменники підпорядковуються правилам німецької мови, отримуючи артикль (der
Spread, die Performance, das Banking). Артикль вживається навіть з іменниками, які мають відхилення
від норм німецької орфографії і пишуться з маленької літери:
"Die Market-Maker sind verpflichtet einen bid / ask spread von maximal 10 Basispunkten für 30
Kontrakte zu stellen" [8: 24].
"Der dritte Deal kam nicht zu Stande" [8: 31].
"Der Chef der IBM kalkuliert, dass ohne das Outsourcing in diesem Zeitraum Kosten von 3,5 Milliarden
Euro angefallen wären " [9: 63].
Часто іменник отримує артикль відповідно до еквівалента німецької мови: das Image (das Bild), der
Deal (der Handel), der Shareholder Value (Value = der Wert), die Performance (die Darstellung, die
Vorführung). Іменники, які закінчуються на –er, утворюють форму давального відмінка множини за
допомогою –n і мають нульове закінчення при утворенні форми множини:
"Mittelgroßen Portfoliomanagern hingegen werden kaum langfristige Überlebenschancen eingeräumt"
[9: 40].
2. Дієслова отримують відповідну, типову для інфінітиву флексію –en, відмінюються як слабкі
дієслова і утворюють дієприкметники: to trade – traden, tradete, getradet; to swap – swappen, swappte,
geswappt; to perform – performend.
"Die Deutsche Bank, so das Credo ihres Chefs, müsse nur ihre Vorsteuerrendite nachhaltig auf ein
international respektables Niveau von 25% hieven" [10: 40].
"Als wir die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank starteten, mussten wir feststellen, dass die Zentrale
herzlich wenig Ahnung hatte, wie ihre Auslandsniederlassungen arbeiten" [10: 11].
3. Запозичені прикметники підпорядковуються системі відміни прикметників німецької мови:
"Der faire Wert liegt bei 30 Euro. Der Preis des DB-Capital-Warrant liegt um 3,9 Prozent unter seinem
fairen Wert" [10: 51].
4. Англомовні терміни мають велику словотворчу активність, яка проявляється у здатності
створення нових слів усіма продуктивними способами сучасної німецької мови, серед яких найбільш
продуктивним є словоскладення. Слід особливо відзначити тип складних слів, які є структурними
модифікаціями запозичених термінів: англійському словосполученню відповідає складний іменник у
німецькій мові, наприклад, англ. top manager – нім. Topmanager. Поряд з написанням разом складні
слова у німецькій мові можуть бути графічно марковані дефісами між окремими компонентами: англ.
cash flow – нім. Cash-Flow, англ. investment banking – нім. Investment-Banking.
"Die Outsourcing-Banker werfen den Experten mangelnde Kenntnis der internen Abläufe vor" [10: 11].
Таким чином, при адаптації англомовних термінів відбуваються певні зміни англіцизмів
відповідно до особливостей системи німецької мови. Семантичний аналіз англомовної термінології
являє собою аналіз структур, які забезпечують фінансово-економічну діяльність. Ця лексика, яка
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включає як терміни, так і професіональні жаргонізми, може бути представлена у вигляді тематичних
груп, що номінують певні відрізки професійної комунікації:
1. Терміни, пов’язані з сучасними видами, засобами, методами, напрямами економічної
діяльності, які є характерними для другої половини ХХ століття. Наприклад, англ. marketing – нім.
Marketing спочатку вживався для позначення нової концепції виробничо-збутової діяльності
підприємства, орієнтованої, перш за все, на вивчення потреб ринку і здійснення активного впливу на
ринкові умови і процеси. Або англ. controlling – нім. Controlling як самостійний науковий напрям і
різновид економічної діяльності спочатку вживався у США, а потім у провідних країнах Європи. Як
новація у сучасному менеджменті цей термін на одному з перших місць у економістів, бухгалтерів і
фінансистів. Первісне значення терміна Public Relations – сфера відносин між організаціями і
громадськістю. Тепер цей напрям перетворився у справжню індустрію з досить широким колом
спеціалізованих фірм, які займаються формуванням та підтримкою високої репутації своїх клієнтів як
серед акціонерів і партнерів, так і серед органів державної влади й управління.
2. Форми кредитування і фінансування: англ. factoring – нім. Faktoring; англ. forfeiting – нім.
Vorfeiting; англ. leasing – нім. Leasing.
3. Особи, які здійснюють той чи інший вид фінансово-економічної діяльності: англ. hedger – нім.
Hedger; англ. risk manager – нім. Risk Manager. Англомовні термінологічні запозичення були наявні у
лексиконі німецької мови і раніше, але кількість їх була меншою, наприклад: англ. broker – нім.
Broker.
Отже, у наші дні процес запозичення англомовної лексики відбувається дуже активно і носить
масовий характер. Це пов’язано, насамперед, із розвитком сучасних інноваційних технологій, коли
найновіші досягнення економічної думки окремих держав переносяться в інші національні ареали. У
результаті в цілому ряді країн з’являються і розвиваються спільні сфери, які знаходять адекватне
мовне вираження у термінології. При цьому взаємодія запозиченої англомовної лексики і системи
мови-рецептора відбувається не лише при адаптації, але й виражається у процесах термінологізації і
детермінологізації, що може бути об’єктом подальших розвідок у цьому напрямку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Bellmann G. Wandlungen im Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache. – Berlin: Verlag Enzyklopädie, 1991. –
120 S.
2. Braun P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. – Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1987. – 325 S.
3. Розен Е. В. Новые слова и устойчивые словосочетания в немецком языке. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.
4. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 2002. – 305 S.
5. Сенкевич М.П. Развитие и становление значений слов основного терминологического слоя. – М.:
Просвещение, 2000. – 140 с.
6. Чистяков Н.И. Актуальные вопросы терминологии. – М.: Высшая школа, 1995. – 180 с.
7. Татаринов В.А. Теория терминоведения. – М.: Высшая школа, 1996. – 280 с.
8. Handelsblatt. Finanzzeitung. – № 46, März 1998.
9. Wirtschaftswoche. – № 24, Juni 2002.
10. Manager. – № 4, April 2004.

Матеріал надійшов до редакції 21.04.2006 р.
Соколовская С.Ф. Заимствования в финансово-экономической терминосистеме немецкого языка.
В статье исследованы англоязычные заимствования в финансово-экономической терминосистеме
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Sokolovska S.F. Borrowings in the financial and economic term system of the German language.
The article deals with the English borrowings in the financial and economic term system of the German
language from the viewpoint of semantic and functional peculiarities of topic groups, naming specific areas
of professional communication.
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РИТОРИЧНІ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В
СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ СТАТТЯХ
Стаття присвячена розгляду і порівнянню риторичних стратегій аргументації та деяких вербальних
засобів їх текстового втілення в описах результатів досліджень у сучасних англомовних наукових
статтях з прикладної математики та прикладної лінгвістики.
Журнальна стаття є "королевою" наукової комунікації, провідним жанром наукового дискурсу, що
є цінним як саме по собі, так і завдяки своїй конструктивній ролі у побудові "більших" жанрів,
наприклад, монографій та дисертацій. Перед тим як здобути свій високий статус, наукова стаття
пройшла певну еволюцію та внутрішньожанрове розшарування, яке закономірно відобразило
стратифікацію наукового знання, диверсифікацію шляхів та способів його представлення.
Хоча на даний час варіативність сучасної англомовної наукової статті є доволі значною [1], за
рівнем частотності використання вирізняється такий її провідний вид, як стаття-звіт про проведене
конкретне дослідження. По суті, це є варіант "класичної" науково-експериментальної природничої
статті, що розповсюдився в інших дисциплінах під загальною англомовною назвою research report.
Для нього характерна стандартизована внутрішня організаційна схема "вступ-методи-результатиобговорення-висновки", яка у процесі свого історичного розвитку набула доволі жорсткої
регламентації (підтриманої й керованої вимогами наукових журналів). На сьогодні жанром статтізвіту про конкретне дослідження послуговуються всі наукові спільноти незалежно від своєї
дисциплінарної або національної приналежності.
Слід зазначити, що окремі риси та елементи статей-звітів, а також їхні загальні
характеристики вже неодноразово ставали об’єктом дослідницької уваги українських та зарубіжних
філологів у різний час [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Водночас, такий традиційний підрозділ статті, як секція
"Результати", ще не ставав об’єктом порівняльних досліджень, які б змогли показати специфіку
текстової імплементації цієї важливої структурно-смислової частини у різних наукових галузях.
Отже, метою цього дослідження є зіставний лінгвориторичний аналіз секцій "Результати"
англомовних статей з двох різних за своєю загальною ідеологією та методологією дисциплін –
прикладної математики і прикладної лінгвістики, яких, однак, частково об’єднує спільна
спрямованість до застосування теоретичного знання у практичних цілях та орієнтація на проведення
конкретних досліджень. Аналіз було проведено на матеріалі 30 математичних та 30 лінгвістичних
статей, написаних носіями англійської мови та опублікованих у високорейтингових міжнародних
журналах відповідного тематичного профілю у 1995-2004 роках.
Як відомо, секції наукових статей "Результати" представляють дані або інформацію, отриману у
ході дослідницького процесу шляхом її безпосередньої демонстрації, пояснення та принаймні
часткового тлумачення. Хоча "класична" композиційна структура англомовної статті передбачає
формальну демаркацію між результатами та їх обговоренням, у реальності перші рідко з’являються у
суто фактуальному вигляді, тому що автори часто заздалегідь передбачають можливі питання або
зауваження з боку реципієнтів і прагнуть випередити їх наведенням відповідних пояснень та
коментарів. Крім того, результати і відповідна дискусія можуть часто з’являтися як одна структурна
частина, найчастіше під спільною назвою "Обговорення", що свідчить про варіативність формальнотекстової дистрибуції представленого у статтях нового знання [6: 171]. Отже, не дивно, що філологиінтерпретатори секцій "Результати" часто вказують на наявність елементів обговорення та коментарю
у їх риторичній структурі [2: 6-7]. Наприклад, Л. М. Кім [2] зазначає, що описи результатів
досліджень у франкомовних медичних статтях розпадаються на такі окремі теми, як аналіз та
обговорення отриманих даних, їх розгляд, пояснення, порівняння, оцінка.
Відому модель риторичної структури секцій "Результати" в англомовних наукових статтях
запропонували Р. Вайссберг та С. Букер [7]. На основі проведеного аналізу вони виділили у них три
функціонально-семантичні текстові блоки, або, за їхніми термінами, "три базові елементи
інформації": 1) місцезнаходження даних у тексті (наприклад, у таблиці, рисунку і т. д.); 2) презентація
найважливіших результатів; 3) їх коментування [7: 138]. Така інтерпретація композиційної організації
результатів охоплює всі найважливіші моменти, які в ідеалі мали б бути присутніми у відповідних
секціях статей.
Водночас, аналіз досліджуваних текстів показав, що така модель риторичної структури не завжди
відповідає особливостям функціонально-смислової побудови секцій "Результати" у двох дисциплінах,
які розглядаються. Тут можна спостерігати дещо інші закономірності, що проявляють себе як у тих
частинах, що мають експліцитні формальні межі (а їх є 27% у математичному субкорпусі та 40% у
© Яхонтова Т.В., 2006
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лінгвістичному масиві), так і у тих випадках, де презентація результатів "розчинена" в інших
структурних частинах статей і фактично поєднана з обговоренням. Остання особливість
композиційної побудови притаманна певній кількості математичних текстів, що, очевидно, пов’язано
зі специфікою їхнього наукового змісту та характером і стилем журналів, в яких вони опубліковані.
Разом з тим в обох корпусах проявляються тенденції до однакової риторичної структури презентації
результатів, що має такі функціонально-семантичні текстові блоки: 1) підсумок мети, методу та
процедури дослідження; 2) місцезнаходження (показ) отриманих результатів у тексті статті; 3) їх
коментоване представлення.
Вивчення кількісного розподілу блоків у текстах аналізованого корпусу показало, що перший блок
– "підсумок дослідження" – наявний у 43% математичних текстів та 37% статей з прикладної
лінгвістики. Другий блок – "місцезнаходження результатів у тексті" – присутній в усіх математичних
статтях та 63% лінгвістичних текстів. Хоча можна було заздалегідь припустити, що цей
функціонально-смисловий елемент повинен бути характерним саме для праць з прикладної
математики, де засоби унаочнення відіграють важливу роль, його досить частотна поява у
лінгвістичних текстах (63%) свідчить про те, що візуалізація отриманих даних нині посідає чільне
місце і в такій гуманітарній дисципліні, як прикладне мовознавство. Щодо третього блоку
"коментування результатів", то він трапляється в усіх без винятків статтях аналізованого корпусу.
Відразу ж слід зазначити, що це є цілком закономірним з огляду на те, що презентація нового знання є
головною метою і внутрішнім структурним компонентом кожної наукової статті-звіту про проведене
конкретне дослідження.
Отже, в аналізованих статтях лише перший функціонально-текстовий блок виглядає
ймовірносним, факультативним компонентом, який, проте, має свої помітні функціональні
особливості. Так, він займає текстово виразну позицію на початку секцій або представлення
результатів у межах інших структурних частин статей, наприклад:
1) Підсумок, мета This Section is concerned with the numerical solution of Eqs. (3.3) and (3.4). Метод The
numerical results were obtained by using the Newton-Raphson method with the two constants in these
equations chosen to be α = 0.779, γ = 1.46 [Acta Mechanica 1995: 66].
2)

Підсумок, мета

The results of the moves analysis will be the major focus of this section. Процедура і структура They
will be discussed in two parts. … Following the analysis of the texts and interviews, information related
to processes and styles of writing will be briefly discussed [Text 2000: 11].

По суті, обидва уривки є варіантами невеликих вступів до секції "Результати", спрямованих на
експліцитну допомогу читачеві, адже шляхом стислого дедуктивного окреслення мети праці, методів
її реалізації та подальшого змісту вони сприяють кращому розумінню тексту, зосереджують увагу
реципієнтів на головних моментах, в адекватній рецепції яких зацікавлений автор статті. Окрім того,
тут, напевно, діє і чинник текстового об’єму; оскільки описи результатів у статтях є досить довгими,
наявність вступу-підсумку організує читацьке сприйняття, налаштовує його на поступове, детальне
ознайомлення з пропонованими результатами.
Таку ж саму комунікативну мету переслідує і другий блок, виявлений у досліджуваних текстах, –
"місцезнаходження результатів у тексті статті". Він у більшості випадків складається з одного, досить
стандартизованого у мовному плані речення, яке скеровує читача до візуального засобу – таблиці,
рисунка, графіка, що представляє в узагальненій формі отримані результати, наприклад:
3) Figure 3 illustrates the time dependence of the functions E1 and E2 … [Journal of Engineering
Mathematics 1999: 293];
4) Tables 1-7 present the quantitative results for corporate culture … [English for Specific Purposes 1998:
286].
Характерною рисою цих фраз-блоків є використання часу Simple Present, що створює ефект
присутності темпорального простору, спільного для адресанта та адресата, тим самим активніше
залучаючи останнього до ознайомлення з результатами дослідження та їх обговорення.
Під час текстового розгортання третього блоку здійснюється інший вплив на читача; зокрема, його
переконують у валідності, новизні, важливості отриманих даних, що досягається у процесі
коментування за допомогою різних риторичних прийомів, часто в неординарних комбінаціях. Так, у
досліджуваному корпусі статей виявлені такі стратегії, як: 1) загальне пояснення результатів;
2) додаткове з’ясування теоретичних моментів дослідження; 3) констатація валідності або доброї
узгодженості даних; 4) визнання їх обмежень; 5) порівняння результатів з одержаними у попередніх
дослідженнях; 6) наголошування на особливо цікавих результатах; 7) загальні висновки про їх
теоретичне значення або застосовність; 8) формулювання рекомендацій щодо проведення подальших
досліджень.
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У різних статтях корпусу вживаються не всі, а деякі з цих стратегій, часто у різноманітній
сполучуваності, наприклад, такі, як у текстовому фрагменті статті з прикладної математики:
5) Підтвердження очікувань As expected, the HDQ method gives exact frequencies up to order (N – 1) for an
SS-SS beam. Порівняння з іншими результатами Equally good results up to the same order are obtained for the beams
with the other boundary conditions.
Загальний висновок
One can conclude that the HDQ method is more efficient than the ordinary DQ method in
the flexural vibration analysis involving high order frequencies [Acta Mechanica 1995: 89].
Коментування результатів здійснюється тут шляхом підтвердження їх узгодженості з попередніми
очікуваннями, порівнянням з іншими даними та загальним висновком про ефективність застосованого
методу. Не можна тут не помітити позитивної самооцінки одержаних результатів, яка реалізується
цілком експліцитно, за допомогою меліоративної лексики.
В аналізованих математичних текстах можна спостерігати й інші особливості мовної організації
представлення результатів, які риторично підсилюють позиції авторів. Так, наприклад, звертає на
себе увагу використання фрази "It is clear" в інтерпретаціях отриманих даних у переважній більшості
текстів, частий повтор якої наголошує на спільних пресупозиціях та інтелектуальних здібностях
адресанта та адресата і тим самим сприяє залученню останнього на бік автора. Подібний ефект
створює також і вживання часу Simple Present, який психологічно зближує реципієнта тексту та його
автора, створює паритетну комунікативну зону, в якій учасники беруть рівноправну участь в
обговоренні результатів дослідження.
Цікаво, що у текстах з прикладної лінгвістики спостерігаються як такі ж самі, так і дещо відмінні
риторичні і мовні тенденції. Розглянемо, наприклад, такий опис одержаних результатів в одній із
статей:
6) Пояснення результатів The gains made by the experimental group were significantly greater than the gains
made by the comparison group (t = 2.269, df = 38, p < 0.025).
Наголошення на особливому результаті
Perhaps, the most important and impressive finding of the study is the clear
improvement in attitude shown by the experimental students. …
Порівняння з попередніми даними
The clear gains made by the experimental group are quite consistent with
previous reports of the positive effect of extensive reading on second language acquirers. Визнання обмежень
Taken in isolation, however, these results of this study are, at best, suggestive. … [System 1997: 93].
Ця презентація результатів включає пояснення з виділенням особливо цікавих даних, порівняння з
попередніми дослідженнями та визнання обмежень, пов’язаних із застосованою методикою. Тут
можна також спостерігати позитивну оцінку власного дослідження та експліцитне виділення одного з
отриманих результатів, яку реалізують евалютивні прикметники important та impressive у найвищому
ступені порівняння, а також clear і consistent. Відмінним тут (як і, зрештою, в усіх інших текстах
лінгвістичного субкорпусу) є вживання часу присудків у деяких реченнях, а саме Simple Past, що,
очевидно, пов’язано із загальними особливостями змісту статей у двох дисциплінах. Так, у
математичних текстах читач повинен брати безпосередню інтелектуальну участь у розв’язуванні
запропонованої автором задачі, уважно слідкувати за ходом доведення для того, щоб адекватно
зрозуміти науковий зміст статті. Теперішній час відіграє тут роль засобу залучення й утримання
реципієнта в аргументативному процесі, яким керує автор праці.
Іншу ситуацію можна спостерігати у статтях з прикладної лінгвістики, де результати здобувають
не у ході ментальних операцій, а одержують унаслідок проведення спостережень, опитувань або
конкретного текстового аналізу до написання статті. Їх темпоральна віддаленість від читача не
приховується, як у математичних текстах, а, навпаки, стає експліцитною завдяки використанню
минулого часу. Водночас Simple Past комбінується у лінгвістичних текстах із застосуванням
теперішнього часу, який з’являється у прагматично важливі для автора моменти, наприклад, при
проголошенні місцезнаходження даних у тексті, представленні особливо цікавого результату або при
зіставленні отриманої та вже існуючої наукової інформації.
Характерною ознакою секцій "Результати" як у математичних, так і в лінгвістичних статтях є
високий рівень стандартизації їх вербальної реалізації, тобто наявність у текстах клішованих фраз –
стереотипних синтаксичних конструкцій зі сталим лексичним наповненням [8] (див., наприклад,
вищенаведені ілюстративні фрагменти (3-4)). Використання таких кліше сприяє чіткості передавання
комунікативного завдання секцій "Результати" у межах жанру наукової статті, додає певного
структурування вербальному аспектові тексту, яке допомагає реципієнтам у його адекватному
сприйнятті. Функціонування таких фраз зумовлено типовими комунікативною ситуацією та
колективною селекцією й стандартизацією на її основі мовних засобів, що разом створює стабільний,
спільний для авторів та читачів лінгвокомунікативний контекст. Цей контекст забезпечує ефективне
представлення нового знання як головного завдання наукової статті.
Загалом секції "Результати" (як формально відокремлені, так і інтегровані в інші текстові
підрозділи) у текстах обох дисциплін мають більше подібностей, ніж відмінностей. Це передусім
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стосується їхньої риторичної побудови, вибору стратегій аргументації, які обов’язково включають
просування отриманого нового знання, певну рекламу свого наукового продукту. На вербальному
рівні схожість їх текстової імплементації проявляє себе передусім у вживанні сталих, клішованих
виразів.
Не можна, однак, очікувати, що такі ж подібності будуть спостерігатися і в інших структурних
частинах статей з різних галузей наукового знання, і тому порівняння функціонально-смислової
організації та мовної специфіки наукових жанрів у різних дисциплінах залишається актуальним
завданням дослідників наукового дискурсу. Зокрема, цікаво було б зіставити риторичні та мовні
особливості презентації методів досліджень, які можуть суттєво відрізнятися у різних науках.
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РОЛЬ ФОРМОТВОРУ У ПОПОВНЕННІ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто особливості функціонування та організації такого способу деривації, як
формотвір. Розроблено типологію механізмів творення формоінновацій і визначено статус
формотвору у системі деривації англійської мови.
Поповнення словникового складу англійської мови у перші роки нового століття, як і в останні
десятиліття в цілому, за свідченнями вчених, здійснюється майже винятково за рахунок власних
мовних ресурсів шляхом словотворення і зміни значення існуючих одиниць. Англійська мова
збагачується також і за рахунок запозичень. Проте такий лінгвістичний феномен як формотвір
практично залишається поза увагою дослідників.
Системний підхід, цілісне бачення процесу зростання словникового складу англійської мови
зумовлює необхідність дослідження конкретних ланок деривації, найінноваційнішим серед яких
постає саме формотвір. Потребує дослідження ціла низка питань, що стосуються як розкриття
механізмів утворення одиниць такого типу, так і їх типології.
Вивченню процесів збагачення словникового складу англійської мови та словотвору зокрема
значну увагу приділяли 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, які з усією переконливістю свідчать про
назрілу потребу системного дослідження дериваційної системи в цілому та формотвору зокрема, а саме визначення особливостей його функціонування та принципів самоорганізації. При цьому постає
необхідність вирішення наступних завдань:
- розкрити поняття формотвору як дериваційного феномену та окреслити його реалізацію у
сучасній англійській мові;
- розглянути конституентний та механістичний склад формотвору та окреслити його
дериваційноорганізуючі властивості;
- розробити типологію механізмів творення формоінновацій та визначити статус формотвору
у системі деривації англійської мови.
Найважливішими і "найхарактернішими рисами будь-якої мови і її словникового складу є
рухливість, мінливість, прагнення до вдосконалення і розвитку" [1: 8]. Розуміння системної цілісності
деривації залежить, перш за все, не тільки й не стільки від виявлення її чіткої структурної
організації, скільки від функцій, які вона виконує. Отже, виявлення функцій та співвідношень між
складовими механізмами є найважливішим кроком до теоретизування та виявлення тенденцій, що
діють в дериваційній системі англійської мови.
Як відомо, лексична інновація набуває "загальносистемної ваги, що робить його функціонально
достатнім", тільки маючи як форму, так і значення [2: 40]. У той же час уважаємо за необхідне
відзначити, що, окрім таких абсолютно нових "повних одиниць", останнім часом, за нашими
спостереженнями все активніше відбуваються процеси утворення "неповних" одиниць. Під
неповними одиницями ми розуміємо такі мовні інновації, які мають лише одну із двох ознак
повноцінного слова (форму або значення). У цьому розумінні можна оперувати не тільки поняттям
словотворчої деривації, а й форматичної деривації (формотвору).
Сутність формодеривації полягає в тому, що внутрішнє наповнення слова переміщується в нову
форму і при цьому не зазнає жодних змін, тобто існуючі в мові поняття й реалії набувають свого
нового, матеріального вираження. Отже, будь-яка нова одиниця, що виникла внаслідок формотвірних
процесів без зміни семантики вихідної одиниці, повинна розглядатися як формоінновація.
Тим самим, зміни лише у формі лексичної одиниці можна віднести до окремого шляху збагачення
словникового складу мови – формотвору. Необхідною умовою цілісного розуміння формотвору
постає необхідність систематизації його механізмів. Способи творення нових слів, так і способи
формотворення також потребують систематизації. На наш погляд, способи творення нових форм
існуючих у мові лексичних одиниць можуть бути поділені за принципом належності первинного
матеріалу (продукуючої бази та її операційної частини) до певного рівня мовної системи.
За нашими спостереженнями, способи формотворення можна поділити на фонетичні, графічні,
синтаксичні та фразеологічні. Під фонетичними способами ми розуміємо такі, в яких
операційною частиною продукувальної бази виступають фонетичні (фонологічні) одиниці.
Найпоширенішим способом формотворення, як відомо, є апокопа (усікання фінальної
частини). Досліджуючи різні види усічень, лінгвісти відзначають, що провідне місце серед
неологізмів-усічень займають апокопи, які складають ядро номінативного простору усічень (73,8%)
© Гармаш О.Л., 2006
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[3:158]. Прикладами такого роду інновацій в англійській мові можуть бути animal liberation n ®
animal lib n, big momentum n ® big mo n, decaffeinated a ® decaf a , neo-conservative n ® neo-cons n,
paleo-conservative n ® paleo-cons n.
Менш активно, за свідченнями вчених, функціонує афереза (усікання ініціальної частини).
Прикладами усікання ініціальної частини можуть послугувати такі форматичні інновації як blade n >
rollerblade n та
roid n > steroid. Найменш продуктивним способом формотворення, за
спостереженнями дослідників, є синкопа (ініціально-фінальне скорочення), наприклад: bezzle n >
embezzlement, tec n > detective. Як свідчать наведені приклади, переважну більшість одиниць, що
піддаються усіканню, становлять собою складні слова.
Як зазначалося вище, нові форми слів можуть виникати не тільки за допомогою фонетичних, а і
графічних способів. Графічний рівень, як відомо, зазвичай розглядається разом із фонетичним
рівнем. Проте ми виділяємо графічні способи в окрему групу, оскільки формотворчі процеси, що
знаходять вираження у графіці, значно відрізняються від фонетичних способів.
Уважаємо за доцільне для позначення процесу набуття лексичною одиницею нової форми за
допомогою певного графічного способу використовувати термін графіксація. Про певний
потенціал графіки й раніше наголошувалося в лінгвістичній літературі, проте дотепер графічні
трансформації слова сприймалися як способи словотворення. На наш погляд, графічними можна
вважати такі способи формотворення, у яких операційною частиною продукувальної бази
виступають графічні (цифрові та літерні) засоби.
Одним із графічних способів формотворення ми вважаємо креолізацію, при якій лексична
одиниця набуває нової форми шляхом заміни своєї частини (в окремих випадках повної форми), що
фонетично збігається із певною цифрою або літерою, наприклад 4 – For, Any1 – Anyone, Xtra, X-press
і т.і.
На відміну від попереднього, акрокреолізація є способом, який фактично поєднує в собі риси як
креолізації, так і акронімії, тобто творення нової форми існуючої в мові лексичної одиниці
відбувається шляхом літерно-цифрових комбінацій. Цьому графічному способу формотворення
притаманне трансформування одиниць лексичного або синтаксичного рівнів мовної системи в
одиниці, які знаходяться в опозиції з первинними, наслідком чого є створення бінарного ряду, що
фактично може іменуватися новою формою, оскільки значення вихідної одиниці продукувальної бази
не зазнає жодних змін. Прикладами виникнення форматичних інновацій за допомогою
акрокреолізації можуть бути: 2L8 – Too Late, B4N – Bye For Now, BBL8R – Be Back Later, L33T – Elite,
NE1 – Anyone, W8 – Wait, W8N – Waiting.
Особливо слід відзначити графему X, яка останнім часом стала надзвичайно популярною. Вона
часто вживається замість сполучення літер ex (X-cessive, X-press), як графо-фонетична абревіатура
слів (Extreme Games = X Games, extra = X ). Уважається, що "експансія" (X-pansion) цієї графеми
почалася після опублікування в 90-і роки ХХ сторіччя книги Дугласа Коупленда "Generation X"
[4: 12].
Найчастіше в подібних новотвореннях використовуються цифри 8 і 4, фонемний склад яких ['eit] і
[fo:] обігрується в різних варіаціях m[eit], l[eit]r, b[fo:], w[eit], ['fo:]get тощо. Слід зазначити, що
акрокреолізація може мати, крім "чистих", форм ще і "змішані", подвійні. Так, у новоутворенні BBL8R
– Be Back Later разом із креолізацією діє акронімія (скорочення словосполучення, фрази або виразу
шляхом відокремлення перших літер кожного слова та їх подальшого злиття). У цьому випадку
перша частина BBL8R – Be Back є результатом акронімії, друга BBL8R – Later – результатом
креолізації.
За допомогою таких літерно-цифрових абревіатур виникає цілий ряд найменувань електронної
торгівлі, наприклад: B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), B2B2C (business-tobusiness-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer), C2B2C (consumer-to-business-to-consumer), B2E
(business-to-employee), P2P (producer-to-producer, person- to person). Another general message to the
believers was: B2B (business-to-business marketing) and B2C (business to consumer) are so five minutes
ago; from now on it's all about B2B2C. /The New York Times, April 23, 2000/
Згадані новотворення є специфічним типом абревіатур із використанням цифри "2" завдяки її
омофонічності із прийменником "to". Популярність таких абревіатур призвела й до створення
"універсального" неологізма X2Y, своєрідної словотвірної моделі для продукування інновацій із
загальним значенням "електронний продаж чого-небудь кому-небудь" [5]. Значну продуктивність
акрокреолізації ми пояснюємо, насамперед, з виникненням "інтернетівської мови". Саме мова
спілкування через Інтернет вимагає творення форматичних інновацій, які використовуються носіями
"кібермови" для "економічного" позначення вже існуючих понять.
Синтаксичним механізмом формотворення можна вважати еліпс. Продукувальною базою при
еліпсі, як і при деяких способах словотворення, є одиниця синтаксичного рівня. Значну активність
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еліпсу, на наш погляд, можна пов’язати зі здатністю синтаксичних конструкцій (як, до речі, і одиниць
інших рівнів мовної системи) брати участь у словотвірних процесах та (або) лексикалізації.
Лексикалізацію нових форм одиниць синтаксичного типу можна простежити на таких
неологізмах, як baby-boomer=boomer, baby-buster=buster, corporate raider=raider, magnetschool=magnet. Прикладом перетворення наведених мовних одиниць у базу для продукування
наступних інновацій може слугувати лексикалізована форматична інновація boomer, за участі якої
виникли такі деривати як echo-boomer та post-boomer.
Іноді у процесі еліптичного скорочення на нову форму переноситься не тільки значення
продукувальної бази, а і граматичне значення (форма) скороченого компонента, як це відбулося,
наприклад, зі словосполученням combat trousers, що почало функціонувати у формі combats. На
перший погляд, набуття одиницями синтаксичного типу нової форми є абсолютно не пов’язаним із
системою словотвору, проте узуалізація нової форми із одночасним витісненням старої (синтаксичної
одиниці) фактично призводить до лексикалізації нової форми. Відбувається її семантичне
відособлення і стале словосполучення починає функціонувати як лексична одиниця.
Таким чином, це означає, що при утворенні нової форми одиниці синтаксичного типу разом із
графіко-фонетичною конденсацією (скороченням) відбувається і семантична конденсація (значення
всієї вихідної одиниці концентрується в новій нерозчленованій формі). Зафіксовано й факти
еліптичних скорочень не тільки бікомпонентних, але й полікомпонентних словосполучень, а також
цілих речень [6: 28], наприклад: car body repair shop = body-shop, business process re-engineering =
business re-engineering n.
Синтаксичним способом формотворення слід також уважати акронімію (скорочення
словосполучення, фрази або виразу шляхом відділення перших букв кожного слова і подальшого їх
злиття). Дослідники зазначають, що творення таких одиниць спричиняється, перш за все,
"прагненням комунікантів скоротити складні найменування, форма яких суперечить цілісності та
єдності їх номінативної функції" [7: 141].
Загальна лінгвістична наукова думка оперує поняттям акронімії, визначаючи її як "спосіб
словотворення", проте лексична одиниця за цим механізмом не утворюється. Фактично виникає
тільки нова форма, яка абсорбує в себе значення всієї вихідної одиниці.
Водночас поза увагою лінгвістів залишився той факт, що механізм абревіації та акронімії включає не
тільки скорочення, але й об’єднання скорочених складових в єдине ціле, тобто складання. Слід також
зважати на те, що у процесі творення абревіатур мовці керуються передусім міркуваннями зручності,
відтак менша кількість складових компонентів абревіатур та акронімів "сприяє продуктивному
використанню утворених ними структур" [8:10; 9:209].
Традиційно вважалося, що акронім – це складноскорочене слово, яке збігається за графічним і, в
більшості випадків, фонетичним виглядом із звичним словом, як правило, кореневим (root word). На
нашу думку, акронім становить нову форму одиниці синтаксичного рівня, яка утворилася шляхом
ініціального скорочення найменших власних складових, що несуть смислове навантаження, та їх
подальшого складання, внаслідок чого виникає форматична інновація, котра збігається за графічним,
а частіше за фонетичним виглядом з лексичною одиницею, яка існує в мові.
Прикладами омонімічних акронімів, що використовуються у спілкуванні через Інтернет, є GAL
(дівчина, молода жінка) – Get А Life; JAM (скрутне, ніякове становище) – Just А Minute; HAND – Have
А Nice Day. Деякі з цих дериватів надалі переходять в усне мовлення, а потім, на наш погляд, мають
потенційну можливість бути включеними до загального вживання, тобто узуалізуватися.
Прикладом творення форматичних інновацій може слугувати акронім Elf , який виник у зв'язку із
глобалізацією англійської мови. Він становить собою скорочену форму одиниці синтаксичного типу
(English as Lingua Franca), якою стали позначати особливу форму англійської мови, тобто таку, що
служить засобом спілкування для людей у всьому світі незалежно від того, яка у них рідна мова
(можна помітити символічно-жартівливу акронімічну форму номінації), її збіг із словом еlf .
It’s what is now called Elf –which, in case you are wondering, is not the language of the Elves invented
by Oxford’s own JRR Tolkien, but English as Lingua Franca /New Statesman, June 16, 2003/.
Інакше кажучи, Elf – це мова, повністю зрозуміла при спілкуванні між людьми будь-якої
національності. Їй протиставляються "американська англійська", зрозуміла наполовину, і, нарешті,
"англійська англійська", достеменно не зрозуміла при спілкуванні "носіїв" [10: 12].
Останнім часом, як, до речі, й у попередні роки, виникає ціла низка "екологічних" акронімів.
Прикладами таких форматичних інновацій можна вважати NOTE (Not over there, either), що позначає
безкомпромісне ставлення до будівництва у певній місцевості, BANANA (Build Absolutely Nothing
Anywhere Near Anything) на позначення радикально-екстремістського ставлення до будівництва:
There is also the zealous "Nimby" (Not In My Back Yard), his eager disciple the "Note" (Not Over There
Either) and the mega-conservationist the "Banana" (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything).
/Western Morning News, Aug. 23, 2002/.
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Досить важливим щодо наявності зв’язку між словотворенням та формотворенням є свідчення
лінгвістів про те, що форматичні інновації можуть брати участь у процесах продукування й
лексичних інновацій. Існує точка зору, згідно з якою роль багатьох акронімів полягає в тому, що,
незважаючи на свій абревіатурний характер, вони стають справжнім центром створення нових слів,
[11:21], особливо композитів [12: 206].
Усе більшого поширення в англійській мові набувають абревіатури. Дослідники розглядають
абревіацію як частину загальної тенденції мов до компресії засобів вираження інформації [13: 190].
Як і при акронімії, при абревіації також виникає тільки нова форма вихідної одиниці. Протягом
усього періоду дослідження абревіація одностайно визначалася науковцями як спосіб словотворення.
Абревіатури так само утворюються шляхом відділення перших літер кожного слова,
словосполучення, фрази або виразу і подальшого їх злиття, проте така форматична інновація не
збігається з графічною чи фонетичною оболонкою певного існуючого в мові слова.
Звичайно, як і в інших випадках виникнення форматичної інновації, явище семантичної
конденсації супроводжує процес творення абревіатур, проте слід особливо відзначити здатність
інновацій такого типу до власної лексикалізації. Процес лексикалізації форматичної інновації, на наш
погляд, знаходиться в діалектичнії залежності від результату "конкуренції" обох варіантів. У випадку,
коли нова форма вживається носіями мови частіше, ніж її вихідна одиниця, і не потребує
дешифрування, набуває власної семантичної значущості (як у випадку із LASER) чи повністю
абсорбує значення вихідної одиниці і бере участь у словотвірних процесах, то процес її лексикалізації
можна вважати завершеним.
Так, наприклад, інноваційна мовна одиниця compact disc була використана в ролі основи для
створення абревіатури CD, яка надалі практично повністю витіснила вихідну одиницю та бере
активну участь у творенні лексичних інновацій складного типу: CD video, CD caddy, CD reader. Як і
попередня, абревіатура HIV також брала участь в утворенні значної кількості нових лексичних
одиниць, до яких можна віднести HIV-virus, HIV-positive, HIV-infected, HIV disease, HIV-negative.
Абревіації найчастіше піддаються багатокомпонентні терміни, наприклад, EBRD – (European Bank
for Reconstruction and Development), MTFS – (Medium-Term Financial Strategy), ERP – (enterprise
resource planning) тощо. Форматичні інновації-абревіатури вживаються значно частіше, ніж
словосполучення, що слугували базою для їх творення.
Літерні скорочення іноді зазнають графічних змін (за фонетичним принципом), набуваючи
вигляду звичайної лексичної одиниці. Прикладом такої трансформації може слугувати абревіатура
FTSE (Financial Times Stock Exchange Index), що згодом була перетворена у Footsie:
Since 1982 IG Index has offered the chance to bet on other financial markets, too – the FTSE 100, or
"Footsie" index, for example.../The Economist, Sep. 4, 1999/
До числа інновацій такого типу належить і GOOMBY (get out of my back yard), яка вживається для
позначення людини, що протестує проти розташування поруч із нею потенційно небезпечних
об’єктів. За участю форматичної інновації GOOMBY утворилася лексична інновація GOOMBYism, що
знову таки підтверджує можливість лексикалізації форматичних інновацій та наявну діалектичну
єдність між словотворенням і формотворенням.
The appellate judge coined a new phrase to describe what council members are doing: GOOMBYism.
''The present case, by the same token, may be described as GOOMBYism for 'get out of my back yard,' or at
least, 'if you stay here, you're going to pay for it /The Orange County Register, Febr. 18, 2002/.
Як свідчить останній приклад, абревіатури (формоінновації) можуть бути включені в подальші
словотвірні процеси. Досить часто вони стають базою для афіксації. Так, неологізм CEOcracy CEO + cracy є номеном політичної й економічної еліти певної країни (абревіатура CEO – chief executive
officer - позначає керівників, найвищий адміністративний склад корпорацій, компаній) [14: 7].
Синтаксичними способами формотворення слід уважати ті, в яких у ролі операційної частини
виступають одиниці синтаксичного рівня мовної системи (словосполучення або речення). Вчені
зазначають, що "складні слова синтаксичного типу утворюються, головним чином, для
синтаксичної зручності..." [15: 72-75].
Окремо, на наш погляд, слід виділити такі синтаксичні способи формотворення, де в ролі
твірної бази виступає фразеологізм.
Учені свідчать про можливість перетворення на слова фазеологічних зрощень, наголошуючи, що
"збагачення словникового складу ... мови фразеологічними одиницями йде чотирма шляхами:
творення складних слів; творення омонімів і нових значень слів; творення нових слів; творення
нових фразеологічних одиниць" [16: 53].
Сама структура фразеологізму як окремо оформленої одиниці зумовлює і такі способи творення
інновацій, що роблять можливою фразеологічну деривацію - вичленування зі складу фразеологічної
одиниці одного з її компонентів, який потім починає самостійно вживатися в мові й набуває значення,
раніше властивого всьому фразеологізму в цілому. За свідченнями вчених, "універбація об’єднує ті
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випадки власне фразеологічної деривації, в яких реалізуються морфологічні способи словотворення зрощення і словоскладання" [17: 19].
Залежно від способу деривації, дослідники виділяють такі групи одиниць, похідних від
фразеологізмів: а) похідні, що виникли на основі фразеологізму внаслідок редукції деяких його
компонентів; б) похідні, що виникли на основі фразеологізму в результаті злиття його компонентів в
цілісну лексичну одиницю; в) похідні, що виникли на основі фразеологізму за допомогою того чи
іншого морфологічного способу словотворення [18: 129]. Відфразеологічний дериват перетинається
з такими поняттями, як лексикалізація синтаксичних утворень і універбація, остання тлумачиться як
перетворення синтаксичного комплексу (словосполучення, речення) на цільнооформлене словоуніверб [19: 79].
Суть деривації на базі фразем полягає в смисловій компресії твірної фраземи і вичленуванні з її
складу одного з лексичних компонентів. У ролі головних чинників лексико-семантичного
відфраземного словотворення, на думку лінгвістів, виступають: а) місце продукувальної фраземи у
фразеологічній системі мови; б) фраземотвірний статус лексеми, що вичленовується відносно до
інших компонентів фраземи; в) її фраземоутворювальна значущість у семантичній структурі
фраземи; г) її потенційні системно-семантичні зв’язки з одиницями лексичного рівня [20: 19-20].
Фразеологічний дериват ми розуміємо як творення слів на базі фразеологізмів за допомогою
певних
способів
словотворення.
Власне
фразеологічним
способом
можна
вважати
перефразеологізацію, тобто вичленування, при якому одне зі слів приймає на себе значення всього
фразеологізму або набуває значення, якого не має у структурі фразеологізму (зокрема, й
"означування" того компонента, який поза фразеологізмом не має самостійного значення).
Прикладом такого процесу може бути неологізм loose cannon "ненадійна людина; людина, яка не
належить ні до однієї з фракцій; людина з непередбаченою поведінкою" ( частина фразеологізму – to
loose cannon on а rolling deck) [21: 122].
Проте трапляються випадки переусвідомлення смислової деактуалізації компонентів, що
відбувається у процесі перенесення фразеологізму зі "спільної" мови в мову "спеціальну" або з однієї
сфери вживання в іншу. У процесі творення комп’ютерних фразеологізмів може спостерігатися й
повторна метафоризація, своєрідна трансфразеологізація для позначення різноманітних "вірусів"
використовуються такі неологізми як logic bomb, phantom bug, trojan horse [22: 10-15].
Таким чином, способи формотворення можна поділити на фонетичні - апокопа, синкопа,
афереза; графічні - креолізація, акрокреолізація; синтаксичні – еліпс, стягнення, акронімія,
абревіація та фразеологічні – перефразеологізація, трансфразеологізація. Отже, у період сучасного
інтенсивного збагачення словникового складу англійської мови роль формотворчої деривації, за
нашими спостереженнями, закономірно зростає. Важливо відвідзначити, що формотвір безпосередньо
співвідносяться із системою словотвору у тому плані, що форматичні інновації беруть, як правило,
участь у подальшому словотворенні, а нові слова - в утворенні форматичних варіантів. Саме це і
підтверджує наявність діалектичного зв’язку між перерахоаваними шляхами поповнення
словникового складу англійської мови.
Отже, слід визнати існування не трьох, як традиційно вважалося, а чотирьох шляхів утворення
мовних інновацій, а саме: словотвір, семодеривацію, формодеривацію (що є "власними",
внутрішньомовними
шляхами)
та
запозичення
(зовнішньомовний
шлях
поповнення)
внутрішньомовної лексичної підсистеми.
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Garmash O.L. The role of formbuilding in enriching English vocabulary.
The article studies the functioning and organization of formbuilding as a derivation method. The author
presents the typology of the mechanisms of coining the forminnovations and defines the status of
formbuilding in the derivation system of modern English
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ФОРМАЛЬНО НАДМІРНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЛОГІЧНОЇ
МОДАЛЬНОСТІ У ДІАЛОЗІ
У статті на основі аналізу структурно-семантичних особливостей формально надмірних
висловлень розкрито їх потенціал для реалізації логічної модальності.
Лінгвістичні розвідки кінця ХХ століття позначені подальшим розвитком таких галузей
мовознавства як теорія комунікації, теорія мовленнєвих актів, соціолінгвістика, психолінгвістика та
лінгвопрагматика [1; 2; 3; 4; 5]. Діяльнісний підхід до вивчення мовлення обумовлює необхідність
всебічного та системного аналізу взаємозв'язків мовно-мовленнєвих характеристик із
екстралінгвістичними чинниками. Антропоцентрична орієнтація сучасних гуманітарних наук
зосереджує увагу науковців на дослідженні інтерактивного характеру діалогічної мовленнєвої
взаємодії [6; 7; 8; 9; 10]. Але а к т у а л ь н и м , на нашу думку, залишається аналіз властивостей
мовних одиниць та особливостей їх функціонування у мовленні, оскільки саме у мовленні
віддзеркалюється мовна, соціолінгвістична та прагматична компетенція індивіда.
М е т а цієї статті полягає у визначенні потенціалу синтаксичних одиниць для вираження
діалогічної модальності, адже саме цей аспект залишається малодослідженим при вивченні
мовленнєвої поведінки комунікантів.
О б ' є к т о м нашого дослідження обрано логічну модальність у діалозі. П р е д м е т о м
аналізу є синтаксичні та функціонально-семантичні особливості формально надмірних висловлень як
засобу вираження логічної модальності. М а т е р і а л о м дослідження виступають англомовні
художні твори ХХ століття.
Термін "модальність" у мовознавстві багатозначний: він позначає різні явища, які об'єднуються
тією ознакою, що всі вони так чи інакше – граматично, лексично, інтонаційно – виражають ставлення
мовця до того, що повідомляється чи відношення повідомлення до дійсності [11].
До модальних значень належать, по-перше, об'єктивно-модальні значення. Це значення
відношення повідомлення до дійсності, тобто значення реальності та ірреальності (бажаності,
можливості, припущення). Об'єктивно-модальне значення є наявне у будь-якому реченні. Об'єктивномодальні значення організуються в систему опозицій, що виявляється в граматичній парадигмі
речення [11].
По-друге, до модальних значень належать суб’єктивно-модальні значення, які характеризують
ставлення мовця до того, що він повідомляє і не є обов’язковими для кожного висловлення. Різне
суб'єктивне ставлення і суб’єктивна оцінка мають у мові різні спеціальні засоби вираження: інтонація,
вступні слова і сполучення слів (їх називають "модальними словами"), спеціальні синтаксичні
конструкції, порядок слів, повторення слів, а також різноманітними комбінаціями цих засобів. Нас
цікавить вираження модальності в експлікаційних структурах англійського розмовного мовлення.
У нашій роботі ми керуємося науковими доробками С.А. Сухих, який зазначає, що діалогічна
модальність складається з наступних підсистем:
1) логічна модальність (ставлення комунікантів до референційного співвіднесення
стверджуваного у висловленнях та дійсністю);
2) якісна модальність (система відносин між учасниками спілкування);
3) егоцентрична модальність (ставлення комунікантів до самих себе);
4) екзистенціональна модальність (ставлення комунікантів до теми розмови) [12: 90].
Можливість виникнення жартівливого або іронічного тону, його взаємодія або несумісність з
серйозним ставленням до предмета мовлення, а також структурно-семантичні особливості вербальної
реалізації екзистенціональної підсистеми діалогічної модальності вже були предметом нашого аналізу
[13].
У рамках цієї статті нас цікавить вираження логічної модальності за допомогою таких формально
надмірних мовленнєвих засобів аргументативного та модально-оціночного типу, які
характеризуються перенасиченням плану змісту для реалізації певної комунікативної мети, тобто
засобами експлікаційних моделей [14: 3 – 4].
Логічна модальність являє собою відображення
ставлення мовців до референційного
співвідношення теми та дійсності. У цій підсистемі виділяються модальності фактивності,
можливості, необхідності.
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Модальність фактивності відображає достовірність висловлення. Г.Г. Почепцов розмежовує
поняття "істинності" та "достовірності" висловлення: "висновок про істинність чи хибність того чи
іншого висловлення передбачає зіставлення його змісту з об’єктивною реальністю", а "визначення
достовірності висловлення основане на зіставлення змісту висловлення з його 'джерелом', тобто –
мовцем". Він визначає поняття достовірності як "істинність з точки зору слухача", тобто саме слухач
оцінює відповідність змісту висловлення дійсності, реальному стану справ [15: 218].
Достовірність змісту теми діалогу може підтверджуватися різними шляхами, такими, як,
наприклад, посилання на джерело інформації, імпліцитне твердження про можливість бути свідком
або учасником ситуації, про яку йдеться [12: 90 – 91].
(1) Lindsay: I gather, we’ve all read, you have had some problems…Malcolm: You could say. Lindsay:
Your last agency walked out. Or were sacked. It wasn’t quite clear. Andrew: It was by mutual agreement.
(D. Hare)
Учасниками діалогу є члени партії Малкольм, Ендрю та Ліндсей, яка хоче влаштуватися на
роботу. Говорячи про колишніх працівників, вона посилається на пресу, як на офіційне і надійне
джерело інформації. Навіть якби її співрозмовники не були обізнані зі згаданими подіями, вони,
швидше за все, оцінили висловлення Ліндсей як достовірне.
(2) Lindsaу: It’s pretty hectic? Andrew: It’s a problem with opposition. The government has cars. And
teams of civil servants. Resources. Buildings. Access to facts. But George has much less. He has only his own
private office. (He smiles) George has to make do with us. Lindsay (smiles politely): Yes. (D. Hare)
У цьому прикладі достовірність репліки-відповіді полягає у тому, що Ендрю є учасником партії,
яка знаходиться в опозиції до правлячої. Він – помічник лідера партії (Джорджа). Будучи активним
учасником політичного життя країни, він знає про умови функціонування обох сил і тому його
висловлення сприймається співрозмовницею як достовірне, про що свідчить її згода (Yes).
Щодо мовленнєвих засобів аргументативного типу, які використовуються комунікантами у
вищенаведених прикладах, виділяються експлікаційні моделі розчленування структури висловлення
(1), експлікаційні моделі розширення структури висловлення з постпозитивним сегментованим
компонентом (ПСК) тлумачення (2).
Часто зустрічається і негативна оцінка достовірності висловлення, тобто коли висловлення
розглядається адресатом як таке, що не відповідає стану речей. Негативна оцінка достовірності
висловлення може бути зумовлена найрізноманітнішими факторами спілкування: знання
співрозмовника про дійсний стан справ, знання особистісних та моральних характеристик адресанта,
попередній досвід спілкування з адресантом, уявлення про наміри та цілі адресанта. Оскільки
негативна оцінка достовірності висловлення адресанта є потенційно конфліктним актом, адресату
може бути важко експліцитно висловити свою думку через небажання зруйнувати стосунки з мовцем.
Однак такі характеристики адресата, як вищий соціальний статус, небажання зберегти дружні
стосунки зі співрозмовником, небажання уникнути конфлікту, сприяють реалізації акту негативної
оцінки [16: 141-143]. Проте ці характеристики не є обов’язковими. Розглянемо наступний приклад:
Eileen: What brought your father here, then? Who brought him here but that girlfriend of yours and
yourself? One thing I can tell for certain is that your poor mother didn’t bring him here.Paul: I swear that’s
not true. How could it be true? It couldn’t be true. (B. Friel)
Діалог відбувається між господаркою дому (Ейлін) та найманим робітником (Полом). У зв’язку з
тим, що Ейлін кохає Пола, вона негативно ставиться до візиту його батька, метою якого є одруження
сина з іншою дівчиною. Вона звинувачує Пола у тому, що він запросив батька, але той негативно
оцінює достовірність висловлення співрозмовниці, тому що не має причетності до цього приїзду.
Хоча соціальні статуси співрозмовників формально різні, вони спілкуються як рівні, що зумовлено
їхніми інтимними стосунками. Акт негативної оцінки достовірності висловлення базується на знанні
співрозмовника про дійсний стан справ і вербально реалізується питально-відповідною побудовою,
яка є одним із типів експлікаційних моделей розширення структури репліки.
У випадку, коли спілкування відбувається між трьома комунікантами і більше, негативно оцінити
достовірність висловлення може не тільки безпосередній адресат висловлення, але й інші учасники
комунікативного акту, яких можна охарактеризувати як слухачів [17: 160, 163]. Саме такою є ситуація
у наступному прикладі:
Lindsay: /…/ Seventy per cent agree with the statement: "The Labour Party no longer stands for anything
distinctive. /…/ The worst effect, you’ll see is on your own standing. Look there… These verbals…
There…Oliver: This is poison! George, she’s feeding you poison. (D. Hare)
Олівер, радник лідера партії Джорджа, оцінює висловлення Ліндсей, також члена партії, як
невідповідне стану речей. Олівер розуміє інтенцію Ліндсей повідомити Джорджу реальну думку
громадян про нього і вбачає у цьому загрозу. Він намагається 'захистити' Джорджа, що знаходить
своє вираження в емфатичному висловленні.
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Дані нашого дослідження доводять, що для вираження модальності фактивності, як підсистеми
логічної модальності, найбільш широко вживаними у розмовному мовленні є такі експлікаційні
моделі:
1) розчленування потенційно синтаксичного цілого:
Paul: Easy now, Eileen. That’s not fair. You know that I love you. I gave you my word. That can never
change. (J. McGahern)
Helen: /…/ I’m frightened. And Marius can see it. He’s no fool, Elsa. He knows that his moment has
finally come.(A. Fugard)
Gwenda:/…/ We were meant to get a sound-test…Andrew: I know…Gwenda: Before the press got here.
To try out the music. (D. Hare)
"Once, I been here – since way the hell gone back in the year we were all gettin’ home from that Korea
mess. For a visit" (K. Kesey)
розширення синтаксичної структури висловлення, зокрема за допомогою ПСК різної
функціонально-семантичної направленості:
Carter: And what is it, Hopper? Hopper: (Nervously) ‘Krasnaya Zvezda’ – I mean ‘Red Star’, sir. Article
in ‘Red Star’, sir. (D. Potter) (ПСК-тлумачення)
Paul: What did we throw into the gripe, Mother? Baby: An accident. Nothing. Something that happens
every day in hospitals, and out of them. (J. McGahern) (ПСК-тлумачення)
Hopper: /…/ It’s the same in the office. Ennit? Francis: Yes. It is.Hopper: But it’s not just the army – it’s
– oh, more than that - I mean – we’re all in uniform, even those, who aren’t. In Britain, I mean. On parade.
All in different ranks and… (D. Potter) (ПСК-тлумачення)
Parnell: I came in once and found her in the library, she was reading Stendhal. The Red and the Black.
(J. Baldwin) (ПСК-конкретизація)
Parnell: Who’s Mister Charlie? Meridian: You’re Mister Charlie. All white men are Mister Charlie.
(J. Baldwin) (ПСК-узагальнення)
розширення структури репліки, зокрема, за допомогою:
а) псевдо-інформативного перепитування або окличної репліки-повтору (термін В.В. Бузарова [18:
79]):
Woman Оne:/…/ I can pose any way you want. You want to try something lying down. How’s this? I
mean, it’s whatever you want. Artist: What I want? What I want? I know exactly what I want but you,
through no fault of your own, do not happen to be it! (E. Jackson)
Peter: /…/What’s he doing out on the road? Maggie: He’s talking to people. Peter: Talking to people!
He’d need someone on his tail night, noon and morning. Who’s he talking to? Maggie: They came in a
Morris Minor. Peter: They came in a Morris Minor! O God, O God, O God…(J. McGahern)
б) побудови репліки за моделлю "питання – відповідь":
Baby: Well, our lad is sort of harmless like his father, and he’s god looking. The women seem to go for
him like bees to the honey. Who am I telling? You know a bit about it yourself, love. (J. McGahern)
"/…/ Let’s be honest and give this man his due instead of secretly criticizing his capitalistic talent. What’s
wrong with him making a little profit? We’ve all certainly got our money’s worth every time he fleeced us,
haven’t we?..." (K. Kesey)
У процесі безпосередньої мовленнєвої взаємодії відбувається поєднання декількох типів
експлікаційних моделей, що демонструє наступний приклад, де один із співрозмовників (Олівер)
повідомляє своє бачення стану справ:
Аndrew: Well do you think you know who she is? Oliver: Lindsay Fontaine? Sure, I’ve seen her. I saw
her on TV. Lindsay’s who people are. These days. That’s who people are. They’re like that. Andrew:
Meaning? Oliver: Professionals. A lot of front maybe. With a lot of confidence. Maybe… OK… underneath a
bit lost. Not knowing what they think. Used to affluence. And things not being difficult (D. Hare).
Проаналізувавши цей уривок англійського діалогічного мовлення, виділяємо такі експлікаційні
моделі:
розчленування потенційно синтаксичного цілого (Lindsay’s who people are. These days; Maybe…
OK… underneath a bit lost. Not knowing what they think; Used to affluence. And things not being difficult.)
розширення синтаксичної структури висловлення з ПСК-тлумачення (Sure, I’ve seen her. I saw her
on TV; Professionals. A lot of front maybe. With a lot of confidence; Not knowing what they think. Used to
affluence.)
псевдоінформативне перепитування (Lindsay Fontaine?).
Підсистема модальності можливості розкриває співвідношення теми висловлення та дійсності з
точки зору мовця як таке, що може мати місце, тобто як потенційне втілення теми. При цьому
модальність можливості характеризує не тільки ті аспекти теми висловлення, які мають потенційне
позитивне втілення (тобто можуть здійснитися чи бути здійснені), а й такі, які мають потенційне
негативне втілення (тобто можуть не здійснитися чи бути не здійснені). Окрім цього, модальність
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можливості також проявляється, коли висловлення стосується чогось, що могло мати потенційне
позитивне або негативне втілення в минулому.
Модальність можливості, виражена у структурах розчленування, може проявлятися як окремими
компонентами структури, так і всією структурою або навіть діалогічною єдністю.
Paul: What if we’re found out? Baby: How could you be found out? In your own house. On your own
land. We have no time to waste on this talk. (J. McGahern)
У цьому прикладі модальність можливості як потенційне негативне втілення змісту репліки
проявляється у першому компоненті структури (How could you be found out?). Два наступні
компоненти (In your own house. On your own land.) підкреслюють неможливість втілення змісту в
контексті першого компонента, проте, взяті окремо, вони не виявляють модальність можливості.
Наступний уривок діалогічного мовлення демонструє вираження модальності можливості всією
структурою розчленування потенційно синтаксичного цілого:
Helen: /…/ I don’t know what I would do without her. But I’m afraid Koos has started drinking again.
And making all sorts of terrible threats about her and the baby. He still doesn’t believe its his child.
(A. Fugard)
Вираження модальності можливості у контексті діалогічної єдності можна представити на такому
прикладі:
Owen: They are searching for George. If they don’t find him - Lancey: Commencing twenty-four hours
from now we will shoot all livestock in Ballybeg. At once. (B. Friel)
Цей діалог являє собою повідомлення погрози. Воно адресовано мешканцям невеликого
ірландського поселення, де зник лейтенант англійської армії (Джордж). Репліка капітана армії (Ленсі),
яка є прикладом розчленування потенційно простого речення, могла б бути вираженням модальності
фактивності. Але попередня репліка його перекладача (Оуена) містить умову, за якої слова капітана
будуть втілені, тим самим зумовлюючи модальність репліки.
Вираження модальності можливості у висловленнях, які містять експлікаційні моделі розширення
синтаксичної структури висловлення, можна продемонструвати на наступних прикладах, де ПСК
"Health" та "Education" конкретизують компонент базового висловлення "the caring issues", а ПСК
"Kendrick’s attack on you yesterday" конкретизує компонент базового висловлення "questions" :
Oliver: George can speak all he likes on the caring issues. Health. Education. (D. Hare)
Oliver: These are questions that are bound to come up. Kendrick’s attack on you yesterday. (D. Hare)
Повтор, як різновид розширення структури репліки, також може бути вираженням модальності
можливості, наприклад:
Owen: Here. Drink this. Then go on away home. There may be trouble. Do you hear me, Jimmy? There
may be trouble. (B. Friel)
Jo: Yes! And if he could have shot Old Bill to keep him quiet – he could have killed that boy. He could
have killed that boy. And if he did – well – that’s murder, isn’t it? (J. Baldwin)
Підсистема модальності необхідності характеризує зміст висловлення з точки зору мовця як
такий, що має бути. Залежно від підстави твердження про необхідність виділяють три її види: логічну
необхідність, фізичну необхідність та деонтичну необхідність. Логічно необхідне все, що випливає із
законів логіки. Фізично необхідне все, що випливає із законів природи. Деонтично необхідне те, що
випливає із законів чи норм, що діють у суспільстві. Щодо взаємозв’язків трьох видів необхідності, то
припускається, що дія, яка ставиться в обов’язок, повинна бути логічно та фізично можливою, адже
неможливо зробити те, що суперечить законам логіки чи природи. Разом з тим аналогія між логічною
та фізичною необхідністю, з одного боку, та деонтичною необхідністю з іншого, не є повною.
Необхідне, що зумовлене законами логіки або законами природи, реально існує. Але з необхідності та
обов’язковості чогось не слідує, що воно має місце в дійсності, тобто тільки необхідність чогось не є
запорукою його існування [19].
У мовленні вираження якоїсь однієї необхідності не є поширеним, адже твердження про щось як
про необхідне тільки з точки зору логіки або фізичних законів або суспільних законів і норм
зустрічається зазвичай у контексті відповідних наук та вузькопрофесійних сфер спілкування.
Побутове спілкування передбачає поєднання цих типів необхідності, найчастіше з домінуванням
деонтичної необхідності.
Твердження про необхідність виникають на базі суб’єктивних чинників, власних переконань
мовця – внутрішній фактор або об’єктивних – зовнішній фактор. Кожний комунікативний акт
представляє свою мотивацію для виникнення необхідності як характеристики висловлення та умовно
виділяються зони, на які направлена необхідність у висловленні: адресант, адресат, ситуація. Всі дії,
стани, характеристики тощо, які мовець вбачає як необхідні, і стосуються його самого складають зону
мовця. Дії, стани, характеристики тощо, які мовець розглядає як необхідні для адресата, складають
зону адресата. Ситуація включає все, що може розглядатися як необхідне і не стосується зони мовця
та адресата або включає їх обох.
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Аналіз відібраного матеріалу дає можливість стверджувати, що модальність необхідності може
бути виражена такими експлікаційними моделями розчленування потенційно синтаксичного цілого:
Church: Forget your Pushkin. And present yourself here in sober clothes – sober – at 0850 in the
morning. On the bloody dot. (D. Potter)
Висловлення є військовим наказом, який Майор Черч дає рядовому. Наказ є вираженням
деонтичної необхідності, адже військові норми і правила належать також до суспільних законів і
норм. Необхідність спрямована на адресата (рядового) і зумовлена ситуацією (об’єктивними
чинниками), яка полягає у тому, що рядовий запізнився у перший день на службу і майор віддає
наказ, щоб наступного дня ситуація не повторилася.
Francis: You’re drunk. You’d better go home. And leave her alone, you hear? (D. Potter)
У цьому прикладі висловлення являє собою погрозу, тобто необхідність спрямована на зону
адресата. Френсіс погрожує Аттербоу, який у нетверезому стані домагався молодої жінки. Чинники,
які зумовили погрозу, – об’єктивні (ситуація домагання) і суб’єктивні (бажання допомогти).
Oliver: George, we need a full rehearsal. Of each of these question. (D. Hare).
За своїми характеристиками це висловлення подібне до першого прикладу, адже у ньому також
виражається деонтична необхідність, зумовлена об’єктивними чинниками і спрямована на адресата.
Помічник лідера партії повідомляє йому про необхідність переглянути потенційно небезпечні
питання, які можуть бути задані у прямому ефірі, щоб уникнути несприятливих ситуацій. Однак, на
відміну від вищезгаданого прикладу, таке висловлення не є наказом.
При дослідженні лінгвістичних засобів вираження модальності необхідності нами також
зафіксовано використання експлікаційних моделей розширення структури висловлення, які
реалізуються за допомогою ПСК та плеонастичних елементів, зокрема повторів:
Hedges: Which is a good example of why we need a new general office clerk and tea-wallah, Harry. Now.
Today (D. Potter).
Деонтична необхідність, що спричинена ситуацією (смерть службовця), вербально підсилюється
ПСК-конкретизації (Now. Today.).
Mary: We do need to put this out on the beeper. I’ve got to lay down a line… It’s essential. It’s
absolutely essential… /…/ It’s vital… it’s vital all Labour candidates must say the same thing (D. Hare).
Мовець (Мері) виражає необхідність, яку можна класифікувати як деонтичну. За традиціями
політичної партії, всі представники партії під час публічних виступів мають узгоджувати свої слова,
навіть повторювати дослівно, щоб створити враження єдності. Одним із обов’язків Мері є
узгоджувати слова кандидатів. Необхідність спрямована на мовця і зумовлена ситуацією
(об’єктивними чинниками) – лідер партії зробив непередбачену заяву, – і тому необхідно повідомити
про це всіх членів партії.
Andrew: We have to do this. We have to. We’ve worked upon this strategy for hour upon hour. Because
like it or not, nobody trusts us to manage the economy. So we must convince them we’re good managers now.
(D. Hare)
Цей приклад також виражає деонтичну необхідність, яка спричинена ситуацією, але роль
суб’єктивного у словах мовця також велика. Ендрю є членом керівного апарату партії, і хоча курс
політичної партії передбачає певну політику у сфері економіки, він виражає своє бачення про
необхідність втілення цієї політики. Необхідність спрямована на ситуацію, тому що включає як
адресанта, так і всіх адресатів висловлення.
Усе вищевикладене дозволяє зробити висновок, що формально надмірні висловлення виступають
як потужний засіб вираження однієї з підсистем діалогічної модальності, а саме логічної. Відібраний
ілюстративний матеріал доводить, що всі типи експлікаційних моделей (розчленування та
розширення синтаксичної структури висловлення, розширення структури репліки) актуалізують
логічну модальність. Необхідно зауважити, що нетиповим є використання апелятивних займенників з
іменником-характеризатором, вигукової індикації питальності, експлетивів, перифрастичних
тверджень, за допомогою яких реалізується розширення синтаксичної структури висловлення, в той
час як широко застосовуються різні види ПСК, що також модифікують структуру висловлення.
Перспективним вважаємо подальше дослідження лінгвістичних засобів вираження різних
підсистем діалогічної модальності.
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І.Е. Сніховська,
кандидат філологічних наук, старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ПРЕЦЕДЕНТНІ ЛУДИЧНІ ФЕНОМЕНИ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНО ЗНАЧУЩІ УТВОРЕННЯ
Стаття присвячена розгляду прецедентних мовно-ігрових явищ у сучасному англомовному
спілкуванні. Проведено таксономізацію прецедентних лудичних утворень по типу продукуючої
структури-джерела.
Сучасна ситуація глобалізації і взаємного впливу мовних культур актуалізує звернення до
особливостей національно-культурної специфіки
мовної свідомості. Мовна свідомість є
культурально зумовленим феноменом, тому передумовою успішності міжкультурної комунікації є
щонайбільший ступінь зближеності когнітивних баз комунікантів.
В основі світобачення і світосприйняття народу лежить своя система когнітивних схем і
соціальних стереотипів, які визначають особливість національної окремого індивіда й суспільства в
цілому. Виходячи з того, що мова та культура розглядаються як форми існування свідомості
суспільства [1], у структурі національно специфічної мовної свідомості вирізняються когнітивний,
лінгвальний та культуральний простори. У структурі лінгвального простору містяться функціонально
значущі операційні одиниці, які є носіями й актуалізаторами фрагментів культурно-обумовлених
знань.
До сфери лінгвального простору належать вербальні засоби репрезентації національно-культурної
специфіки мовної свідомості. У лінгвальному плані специфіка мовної свідомості відбивається у
культурально маркованих мовних одиницях, оперуючи одиницями пареміологічного і
фразеологічного фондів, вербалізуючи аксіологічні концепти, прецедентні феномени тощо. Метою
статті є аналіз прецедентних мовно-ігрових явищ у сучасному англомовному спілкуванні.
Вивчення та аналіз наукових напрацювань таких лінгвістів, як Ю.М. Караулов, В.В. Красних,
Г.Г. Слишкін, Д.Б. Гудков, дозволяє стверджувати, що прецедентні явища, до яких відносять
прецедентне ім’я, прецедентну ситуацію, прецедентне висловлювання, прецедентний текст [2: 9],
відіграють суттєву роль у формуванні когнітивного простору соціуму. Прецедентними лудичними
феноменами (ПЛФ) у даному дослідженні вважаємо вербалізовані трансформації лінгвокультурно
специфічних явищ, що допускають особливі форми їх використання у конкретній мовленнєвій
культурі.
Дослідження прецедентних феноменів у рамках когнітивної парадигми пов’язане з теорією
пам’яті, способами зберігання знань [3; 4], і, відтак, вони являють собою набір фреймів, що
використовуються учасниками комунікативної взаємодії для породження та інтерпретації нових
смислів. Прецедентні феномени як сукупність знань є складовою когнітивних схем інтерактантів у
процесі сприйняття тексту і зумовлюють адекватне розуміння смисла повідомлення з
інтертекстуальними включеннями. На нашу думку, для аналізу ПЛФ із застосуванням когнітивнодискурсивної парадигми доцільним є звернення до явища мовної гри, розповсюдженість якого у
лінгвосфері сучасної англійської мови свідчить про діалектичне поєднання елементів
конвенціональності і креативності.
У різних лінгвокультурних спільнотах (українській, російській, англійській та ін.) мовна творчість
простежується у вигляді різноманітних мовно-ігрових імпульсів комунікантів. Через мовленнєві ігри
реалізується лінгвокреативні потенції мовленнєвої особистості, що адаптує його до відповідних
контекстів спілкування – стилістичних, соціокультурних, емоційних. Мовна гра розуміється як
процес і результат свідомої лінгвокреативної діяльності індивіда, спрямованої на нестереотипне
варіювання форми та змісту мовних одиниць на ігровому регістрі комунікації з метою впливу на
емоційну та/або інтелектуальну сферу адресата [5: 6].
На сучасному етапі актуальним є підхід до вивчення мовної гри, в контексті якого йдеться про її
мінливий характер, функціональну парадоксальність, відхилення від норми, неконвенціональне
лінгвокреативне мислення мовленнєвої особистості, а дослідження лінгвокогнітивних, -прагматичних
та -культурних засад створення ігрем як ефективного засобу реалізації інтенціональних настанов
мовця. Ігрема розуміється нами як таке мисленнєво-мовленнєве утворення, що є результатом і
водночас засобом реалізації лудичної функції мови, становить собою неканонічну (переважно
оказіональну) мовну одиницю та реалізується в асоціативному ігровому полі [6: 248].
У ПЛФ функціональна парадоксальність виявляється в новій асоціативній обробці та
репрезентації того чи іншого лінгвального або екстралінгвального знання.
Принцип асоціативного зв’язку уможливлює варіативність знака в усій палітрі його можливих
актуалізацій, включаючи і його нестандартне використання у мовленні. Отже, лінгвокреативна
діяльність людини організована таким чином, що когнітивні механізми створюють можливість
© Сніховська І.Е. 2006
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варіювання асоціативних зв’язків відповідно до комунікативних потреб: чим ширшим є коло
асоціативних зв’язків слова в мовній свідомості її користувача, тим ширші можливості формальносемантичних модифікацій мовного знака.
ПЛФ є проявом асоціативної лінгвокогнітивної стратегії мовної гри, яка уможливлює
моделювання та декодування нестандартного коду й зумовлюється як операційними лінгвістичними
механізмами, так і частковими лінгвістичними прийомами, які моделюють асоціативне ігрове поле.
Ідентифікація прецедентних феноменів у лудичній функції потребує актуалізації культуральних,
філологічних, літературних, міфологічних фреймів у національних когнітивних базах мовців –
учасників комунікативного акту міжкультурного спілкування. Інтелектуальна природа ігреми
напряму корелюється із когнітивними структурами репрезентації знань – фреймами, скриптами,
конструктами, прототипами, а також із механізмами асоціювання і тропеїзації. Оскільки фреймові
структури є базою мисленнєво-мовленнєвої діяльності індивіда, способом організації знань, то через
їх призму уможливлюється і лінгвокультурний аналіз мовленнєвих подій.
У нашому дослідженні ПЛФ ми виходимо з того, що з когнітивної точки зору епістемічний фон
мовленнєвого спілкування складається з сукупності пресупозицій (декларативних і процедурних
знань) (Р.Л. Солсо, Г.А. Залевська). Ігрема як засіб і результат мовної гри конструюється адресантом
як апеляція до означених типів пресупозицій – лінгвістичної, екзистенційної та операційно-логічної.
У процесі продукування лудичних елементів мовлення як сама лудична ситуація, так і адекватне
декодування ігреми з боку адресата є обумовленими знанням прецедентних феноменів
лінгвокультурного типу. Так, презумптивні статичні фрейми в лудичних ситуаціях зумовлюють
розуміння смислу однієї й тієї ж фрази по-різному. Так, заголовок журнальної статті "American getting
smarter?" /Newsweek/ впливає на емоційну сферу читача, виконує функцію привернення уваги,
екстралінгвальні же знання про те, що Smart є маркою автомобіля Volkswagen уможливлює
гедоністичний ефект від лудичної актуалізації прецедентного імені.
В ситуації МГ відбувається застосування таких типів фреймів, як екзистенційний (розрахунок
мовця на використання адресатом його екстралінгвальних знань – соціальних, історичних,
культуральних, філологічних, прагматичних, асоціативних) та лінгвістичний (власне мовні знання,
тобто знання особливостей мовних одиниць, їх парадигматичні, синтагматичні, епідигматичні
відношення, стилістична приналежність тощо). При сприйнятті ПЛФ продуктивним виявляється
синергетичне поєднання зазначених типів фреймів. Зокрема, заголовки до газетних статей можуть
містити ПЛФ, які виникають як актуалізація лінгвістичного фрейму в поєднанні з культуральним і
асоціативним. Напр.: "A Roo Awakening at the Table" – трансформовано ідіому ‘rude awakening’, крім
того, компонент ‘roo’ є культурально специфічною апокопою лексеми ‘kangaroo’ австралійського
варіанту англійської мови. В результаті актуалізації асоціативного фрейму амбігуентно маркована
ігрема продукує комічний ефект.
Пропонуємо таксономізувати прецедентні лудичні висловлювання по типу продукуючої
структури-джерела, де виділяємо 9 джерел:
1) тексти світової художньої літератури ("Inside Business: Brave New TV World Is Darfur Crossing
Borders? /www.time.com/ (пор. назву pомана О. Хакслі "Brave New World"); "Swords, Sense and
Sensibility", "Census and Sensibility" (пор. назву романа Дж. Остін "Sense and Sensibility"; "The Taming
of the Queue" (пор. "The Taming of the Shrew" В. Шекспіра); "The Foresight Saga" (пор. "The Forsyte
Saga " Дж. Голсуорсі); "Televisa, CNN and CBC have joined to create Reali-TV, trhe largest media-empire
on the planet, in charge of broadcasting the daily New World Orders. Their slogan is "TV or not TV, that is
the question!" [7: 28];
2) тексти національної художньої літератури: "Conceptual map of the New World Border – a great
trans- and intercontinental border zone, a place in which no centers remain. It’s all margins…" [7: 7], де
концептуалізується думка про те, що кордоном насамперед є мова (пор. фразу "new world order" –
глобалізована транскультура, єдина світова спільнота без кордонів). Після виходу книжки
словосполучення-ПЛФ "The New World Border" поширилося на публіцистичні твори й набуло
подальших інтерпретацій, тобто вербальні прецедентні феномени можуть самі ставати об’єктом
перефразування.
Пор. також: "We’ve replaced the bankrupt notion of the melting plot with a model that is more germane
to the times, that of the menudo chowder. According to this model, most of the ingredients do melt, but some
stubborn chunks are condemned merely to float" [7: 34]; "This nameless country of yours deleted my original
identity and replaced it with a brand-new hybrid self: el homo frontericus (1955 - ?)" [7: 48]; "The EuroAmericans … are derogatively referred to as waspanos, waspitos, wasperos, or waspbacks" [7: 34]; "Are we
closer than ever to Art-mageddon or are we merely experiencing the birth-pains of the new millennia?" [7:
29].
3) висловлювання відомих людей ("We have more will than wallet" – phrase used by President George
H.W. Bush in his Inaugural address in 1989 afflicted by the deficit to help at-risk kids; пор. цитату-ПЛФ із
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статті про президента Буша-молодшого: "Today we have more wallet than will" /Newsweek, April 23,
2001); "…a thousand points of light…", delivered by President George H.W. Bush, written by Peggy
Noonan, possibly cribbed from H.G. Wells' novel "Mr. Britling Sees It Through". Also used as a sarcastic
homage to the same President Bush in rock-and-roll singer and composer Neil Young's song "Rockin' in the
Free World";
4) тексти реклами ("More smiles per gallon’ (реклама мотоциклів); "Beware the wages of the sun"
(реклама крему для засмаги); "We never stop drying (реклама Gilbey's Dry Gin); "It's dime to save"
(реклама банківських послуг компанії ‘State Dime Savings’); "Junkyard cars rust in peace"; "Built to last a
lawn time" (реклама газонокосарок);
5) твори кінематографу і телевізійні серіали ("Gentlemen prefer bonds" (Andrew Mellon); "A nickel
ain't worth a dime any more"; "Marge, it takes two to lie. One to lie and one to listen"; "Don’t have a cow,
man!" – The Simpsons); "You will be assimilated" (Friends); "A baby's gotta do what a baby's gotta do"
(Tommy Pickles, from Rugrats – this quote is a take on John Wayne's non-quotation "A man's gotta do what
a man's gotta do" line from Hondo "A man ought'a do what he thinks is best"); "White House Confidential: a
former top Clintonite on why Hollywood is so obsesses with sex and scandal at the highest level" (пор. назву
кінофільма ‘L.A. Confidential’);
6) фонд фразеологічних одиниць і паремій, напр., "He who laughs lasts"; "The beauty of a pun is in
the argh of the beholder", "With fronds like these, who needs anemones?", "Erik the Red was a Norse of a
different colour", "Every crowd has a silver lining"; "They also surf who only stand on waves" /P.T.
Barnum/;
"A penny saved is a penny"; "Familiarity breeds"; "You're never too old to"; "Children should be sane
and not hurt"; "Invention is a necessity of motherhood"; "Love and marriage go together like a horse";
"Greater love hath no man than this, that he play down his life for his friends"; "Groceries were born free,
and everywhere they are in chains" /Richard J. Needham, a columnist in the Toronto Globe & Mail/;
7) комп’ютерна техніка і комунікаційні технології, напр., "There is no place like home.com", "Home
is the place where you hang your @", "You can’t teach old mouse new clicks", "Ack and you shall receive";
"Home sweet home page. Make Yahoo! your home page";
8) фрази-кліше, напр., "Alimony is the high cost of leaving"; "In Gates we trust"; "A successful diet is
the triumph of mind over platter"; "Pain Stops Play" (пор. вислів у грі в крикет ‘Rain stops play’); "All
children should be taken at phase value", "Threw jelly at cop; conviction: carrying congealed weapon",
"She's in love with her psychiatrist: she's shrink-rapt", "Man was predestined to have free will", "Any
connection between your reality and mine is purely coincidental", "Step aside, please, while our officer
inspects your bad attitude", "We are not responsible for your lost or stolen relatives" [8].
9) словотвірні ігреми, що виникли внаслідок словотвірної мотивації мовної одиниці-прототипа у
результаті принципів аналогії та деформації, напр.:
one-upwomanship (the practice of one woman trying to do better than or to prove herself superior to
another woman) від one-upmanship: "Russia had already had a female cosmonaut, Valentina Tereshkova, in
orbit in 1963 and, in a further show of one-up-womanship, had a second, Svetlana Savitskaya, seven months
before Ride" /The Australian, January 24, 2002/;
mother out-law (the mother of a person's former spouse) від mother in-law: "Mother out-law: Scotland's
weirdest wedding has been banned at the last minute. Pat Smith, 44, had been due to marry her toyboy lover
George Greenhowe, 22, today. And George's ex-wife, Pat's daughter Allison, was to be the bridesmaid. But
Scots law says a man may not marry his former wife's mother if his ex-wife is still alive /Daily Record,
March 21, 2003/;
wasband (а woman's ex-husband) від was and husband: "The bride's aunt dances with her ex-husband —
he's called a 'wasband' – on the hay-strewn 'dance floor' in front of the barn" /The Washington Post,
September 10, 1996/; пор. тж. ігрему-бленд 'hasbeends', що створює евфонічний лудичний ефект у
прикладі "After reading here about the guy who calls his wife's ex her 'wasband,' Rosemary Wolohan
confides that she refers to her two exes as 'hasbeends'" /The San Francisco Chronicle, March 12, 1990/;
hedgehog concept (an idea or concept that, if done extremely well and to the exclusion of almost
everything else, can help a person's career or a company's business achieve their full potential): "Out-foxing
the hedgehog's rivals" /Drug Store News, March 25, 2002/ <– "The Hedgehog and the Fox" (Isaiah Berlin,
1953): "Our research shows that breakthroughs require a simple, hedgehog-like understanding…" <– "The
fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing’ (Archilochus, a Greek poet). В основі
вищеозначеного ПЛФ лежить концептуальна метафора, яка відбиває глибинний, універсальний
організуючий принцип з’ясування рис відмінності мислителів, письменників – або й людської
спільноти взагалі.
Проведене дослідження підтверджує міркування про те, що міжкультурна комунікація є
спілкуванням носіїв різних мов і культур, взаємодією мовних просторів, і тому оптимальність
кінцевого результату залежить від ступеню наближеності мовних свідомостей комунікантів. Одним із
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провідних часткових принципів реалізації мовної гри високій ступінь інтертекстуальності.
Проаналізований матеріал ілюструє текстуальні й словотвірні ігрові трансформації, що свідчить про
інтертекстуальну обробку фрагментів прецедентних текстів. Форма та характер лудичного
оформлення є віддзеркаленням інтелектуальних здібностей, мовленнєвої компетенції та мовного
відчуття лінгвокреативної особистості.
Отримані у дослідженні дані про прецедентні феномени у лудичній функції відображають з
одного боку, реальні можливості мовної гри в англомовній комунікації, а з іншого боку – стереотипні
уявлення англомовного соціуму про можливості мовно-ігрової концептуалізації. Вважаємо, що
перспективним може бути аналіз прагматичних функцій ПЛФ у сучасній англомовній комунікації, а
також вербалізація ними оцінних елементів національної концептосфери.
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Сниховская И.Э. Прецедентные лудические феномены как лингвокультурно значимые
образования.
Статья посвящена рассмотрению прецедентных рече-игровых явлений в современном
англоязычном социуме. Предложена таксономизация прецедентных лудических образований по типу
продуцирующего источника.
Snikhovska I.E. Precedent ludic phenomena as linguoculturally relevant formations.
The article deals with the analysis of precedent linguistic phenomena of play-based character in modern
English-speaking community. The author presented the taxonomy of precedent ludic formations according to
the type of the generating source.
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ВІДБИТТЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ІСПАНОМОВНИХ ЕТНОСІВ США В
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена дослідженню відбиття культурної ідентичності вихідців із Латинської
Америки в американському варіанті англійської мови. Проаналізовано мовленнєві прояви ознак
асиміляції іспаномовних спільнот у США.
Language is a guide to ‘social reality’….(E. Sapir).
Однією з актуальних проблем етнолінгвістики та лінгвокультурології є питання культурної
ідентичності та її зв’язку із мовою. Як відомо, поняття "ідентичність" (identity) або "самосвідомість"
характеризується неоднозначністю. У науковій літературі термін "ідентичність" нерідко
супроводжується такими словами, як складності, труднощі, проблеми, хворобливість, невідомість
[див., напр., 1: 110-111]. Дослідники порушували проблеми ідентичності з позиції виховання
міжнаціональної толерантності [2], у межах мовних та культурних преференцій іммігрантів, зокрема
російськомовних іммігрантів в Австрії [1; 3], з точки зору особливостей комунікативної поведінки
різних етносів [4] і т.д.
Водночас специфіка формування самосвідомості іспаномовних етносів США – країни іммігрантів,
– у якій співіснують громадяни різних національностей та расового походження, не була предметом
спеціального дослідження. Для Сполучених Штатів ідентичність етнічних спільнот пов’язана з їх
асиміляцією в країні, з тим, яку неофіційну назву має носити Америка, "melting pot" або "salad bowl".
Особливості культурної ідентичності вихідців із Латинської Америки у США знаходять широке
відбиття в американському варіанті англійської мови, проте вони залишилися поза увагою науковців.
Відтак, метою цієї статті є виявлення характеру, шляхів та способів вербалізації культурної
ідентичності латиноамериканців в американському варіанті англійської мови та у мовленні
іспаномовних спільнот.
Ми розуміємо ідентичність так, як експлікує це поняття С. Хубер, а саме як сукупність різних
ознак, що характеризують особистість, суспільство або етнічну спільноту [5: 105]. Науковці
стверджують, що ідентичність є складним, багатоаспектним та нестійким поняттям [3: 19]. Слід
зазначити, що багатогранність цього соціокультурного явища дозволяє виділити різноманітні
критерії, які при його дослідженні можна брати за основу. Так, можна керуватися мовним критерієм
(рівнем володіння мовою країни походження/країни мешкання); критерієм особливостей
світосприйняття (ступенем культурної асиміляції іммігранта); критерієм психічного складу
іммігранта; критерієм способу життя, який ближче іммігрантові; критерієм релігії тощо.
Мова є найефективнішим показником характерних рис тієї чи іншої культури, того чи іншого
етносу: "Моделі культурної поведінки" представників будь-якої культури відбиваються
безпосередньо у мові носіїв цієї культури [6: 446]. Окремий статус у всьому розмаїтті культур, якими
представлені США, належить нещодавнім іммігрантам. Одним із найбільш розповсюджених та
усталених "ксеностереотипів" (стереотипів про інші етноси, термін наш – А.Ю.) щодо вихідців із
Латинської Америки у США є уявлення про ці лінгвокультурні спільноти як про чужі для Америки.
Значна кількість білого населення Сполучених Штатів вважає, що всі представники іспаномовних
етносів країни є іноземцями, частіше, іммігрантами-нелегалами.
Серед спільнот іспаномовного походження справді є як іммігранти, так і їх нащадки, які
народилися в Америці. Згідно з нашими спостереженнями, стереотипне сприйняття іспаномовної
людини як представника чужої спільноти, як іммігранта, детерміноване низкою розбіжностей, яка
існує між культурами білих американців та латиноамериканців. У межах цього дослідження нас
цікавить ідентичність іспаномовних етносів, у тому числі й іммігрантів із Латинської Америки, які
мешкають у США. Така ситуація зумовлює різні культурні преференції цих спільнот, зокрема
світосприйняття, спосіб життя, вибір мови тощо. Не випадково, що ідентичність іспаномовних
етносів США знаходить відбиття в американському варіанті англійської мови.
Результати роботи показали, що самосвідомість різних представників іспаномовних спільнот не
складає чітко окресленого цілого, а є комплексом різноманітних способів світосприйняття,
формування яких залежить від низки чинників. Ідентичність іспаномовних спільнот США
концентрується навколо їх ставлення до норм американського суспільства, виявляється через
механізм порівняння англомовної та іспаномовної культур. При цьому дві культури
протиставляються, й одна з них, як правило, представлена у позитивному світлі, інша – у
негативному, одна є "своєю", інша – "чужою". Аналіз фактичного матеріалу (художніх творів
американських авторів) виявив, що в американському варіанті англійської мови складові ідентичності
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представників іспаномовних етносів виявляються через контраст між двома культурами та
протиставлення культури англо-американців культурі будь-якої з іспаномовних спільнот. Ми
виявили, що протиставлення здебільшого ґрунтується на наступних критеріях: мовні преференції;
асоціативні ознаки (з якою культурою пов’язані позитивні асоціації, а з якою негативні); ґендерна
ознака (протиставлення характерних рис жіночого національного характеру американських та
латиноамериканських жінок); суспільно-культурна ознака (спосіб життя, релігійні погляди,
гастрономічні преференції, одяг тощо); експліцитне висловлення бажання належати до будь-якої з
культур. Крім того, підтверджується припущення, що іммігранти з Латинської Америки у США
схиляються до асиміляції, їх ідентичність, швидше за все, є "загально-американською".
Проілюструємо поширений випадок виявлення мовних преференцій прикладом, який розкриває
особливості процесу адаптації хлопця латиноамериканського походження до американського
суспільства. Американець мексиканського походження, письменник Ричард Родрігез народився у
родині іммігрантів із Мексики у США. До шкільного віку батьки спілкувалися з хлопцем мовою їх
етносу – іспанською, Ричард сприймав усе мексиканське (мову, традиції, спосіб життя тощо) як
"своє", рідне, а все американське – як "чуже". Проте коли виявилося, що він не в змозі успішно
засвоювати шкільну програму, вчителі Р. Родрігеза запропонували його батькам заохочувати дитину
розмовляти англійською і вдома.
Вивчивши англійську мову, хлопець справді згодом став добре навчатися, однак вільне володіння
англійською мовою завадило йому у подальшому спілкуватися з представниками власної етнічної
спільноти іспанською. Крім того, він прийняв американський спосіб життя, який на фоні кращого
володіння англійською мовою, англомовного оточення виявився для нього ближчим, ніж "стиль
життя мексиканця". Вочевидь, що сам Р. Родрігез (відносно) успішно асимілювався в Америці,
оскільки він надає перевагу "загальноамериканській" культурі. Тепер Р. Родрігез, маючи досвід
природного білінгва, не підтримує двомовної освіти. Прихильники білінґвального навчання
наголошують, що, маючи можливість спілкуватися та навчатися не лише англійською, а й рідною
мовою, діти представників етнічних меншостей зможуть зберегти власну індивідуальність, культурну
спадщину та не "відірватися" від культури власного етносу [7; 8; 9]. Р. Родрігез не погоджується з
прихильниками двомовної освіти в першу чергу тому, що це, на його думку, шкодить так званій
"суспільній індивідуальності" (public individuality) дитини-білінгва. Щодо "приватної
індивідуальності" (private individuality), то навряд чи, на думку Р. Родрігеса, її можна зберегти за
допомогою впровадження двомовної освіти [10: 312-315; 11: 229-231]. Р. Родрігез наголошує, що
навіть його спосіб сприйняття іспанської мови змінився: Although I recently taught myself to read
Spanish, the language that I see on the printed page is not quite the language I heard in my youth [12: 283].
Ідентичність, як зазначають науковці, закінчує формуватися наприкінці юнацького віку [3: 16].
Наведемо приклад формування ідентичності, який ґрунтується на асоціативних ознаках, у якому
тяжіння до певної культури виявляється саме через характеристику власних відчуттів іммігранта.
Пуерто-Рико у 1898 р. стало власністю США, а його населення з 1917 р. отримало право на
американське громадянство. Ці історичні події призвели до того, що пуерториканці набули права
вільного в’їзду до країни, а близько двох мільйонів з них емігрували до США. Але протягом останніх
років чимало пуерториканців повернулися до Пуерто-Рико тому, що вважали економічні умови в
США неадекватними власним можливостям [13].
Так, наведемо приклад американської письменниці пуерто-риканського походження, яка
емігрувала до Сполучених Штатів у віці трьох років, тобто коли її ідентичність ще не склалася.
Вочевидь, що спочатку все американське вона розглядає як "чуже" і відчуває себе пуерто-риканкою.
Навіть її враження від перших років перебування в Америці закріпилися у пам’яті жінки у сірих
тонах, асоціюються із сірим кольором: My memoirs of life in Paterson during those first years are all in
shades of gray. …that single color washes over the whole period. The building we lived in was gray, as were
the streets, filled with slush the first few months of my life there. The coat my father bought for me was
similar in color and too big; it sat heavily on my thin frame [14: 180].
Цілком природно, що формування ідентичності відбувається шляхом розмежування та
відмежування. Ідентичність є динамічним явищем, і багато з її визначень зумовлені конкретним
моментом та прив’язані до нього. Ідентичність, таким чином, є не просто сукупністю, а швидше
результатом динамічної взаємодії позицій, відношень і багатьох інших параметрів, зумовлених
мінливими ситуативними чинниками. Дослідники зазначають, що у кожному конкретному випадку
ідентичність є конструктом, який часто, подібно до горизонту, віддаляється від людини у процесі
того, як вона намагається до нього наблизитись. Отже, для вибудовування ідентичності слід вживати
не лише такі конституенти, як рідна мова, батьківщина, історія, національний характер і т.д. Говорячи
про ідентичність, у першу чергу, слід мати на увазі певну глобальну установку, принциповий вибір
життєвої позиції, який даний іммігрант може переглянути відповідно до потреб у реальній ситуації [3:
20].
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Основні ознаки асиміляції в американському суспільстві дівчини пуерто-риканського походження
виявляються у підлітковому віці, коли вона вже чітко знає, що все латиноамериканське для неї –
"чуже": This is not some primitive island I live on. Do they expect me to wear a black mantilla on my head
and to go to mass every day? Not me [14: 185]. Іммігрантка вважає себе американкою і наголошує, що
американська культура, світосприйняття їй значно ближче, ніж пуерто-риканська: I’m an American
woman, and I will do what I please [14: 185].
Дівчина підкреслює, що хоче працювати, а не займатися господарством, як це прийнято у
латиноамериканських родинах: I can type faster than anyone in my senior class at Central High, and I’m
going to be a secretary to a lawyer when I graduate [14: 185]. Більш того, представниця іспаномовного
етносу не хотіла б, щоб хтось прийняв її за пуерто-риканку: I can pass for an American girl anywhere –
I’ve tried it. At least for Italian, anyway – I never speak Spanish in public….I look better than any of these
humildes [14: 185] (humildes – курсив у тексті). Навпаки, іммігрантка хотіла б завжди виглядати як
американка (I can pass for an American girl anywhere) і робить все, щоб усі вважали її американкою
(I’ve tried it). Вона свідомо протиставляє себе дівчатам-одноліткам, які зберегли культуру свого
етносу, при чому наголошує, що собі вона дає позитивну оцінку, а пуерто-риканок (humildes) –
оцінює негативно (I look better than any of these humildes). Лексема іспанської мови humilde, що
позначає сором’язливу дівчину, вживається у наведеному прикладі з метою характеристики
національного характеру латиноамериканських жінок, щоб наголосити їх несхожість з американками.
Дівчина вважає, що сама вона зовсім інша, саме тому вона має інші перспективи у США (My life is
going to be different) [14: 185]. Вона відчуває ненависть навіть до гастрономічних преференцій
вихідців із Латинської Америки (I hate rice and beans) [14: 185], оскільки вони призводять до
негативних, на її думку, результатів (that’s what makes these women fat) [14: 185].
Ця людина є повністю інтегрованою в американський світ. Її латиноамериканська культура
зупинилася на рівні трьохрічної дитини. Своє пуерто-риканське походження вона розглядає як таке,
яке збагачує її біографію, проте не вважає за можливе зберегти цей елемент та зафіксуватися в ньому.
Отже, виявлення культурної позиції або ідентичності здійснюється у цьому випадку на фоні зіткнення
двох світів – пуерто-риканського та американського.
Таким чином, ідентичність іспаномовного населення США може розглядатися як один із ключових
чинників, який сприяє формуванню стереотипів іспаномовної культури, різноманітних уявлень щодо
вихідців із країн Латинської Америки. Базою для формування стереотипів про іспаномовні етноси
можуть слугувати ступінь їх інтеграції в американське суспільство: мовні та соціокультурні
преференції, специфіка ґендерного підходу, регіональна ідентичність тощо.
Щодо подальших розвідок у цьому напрямку, то плідним, на нашу думку, має бути дослідження
формування самосвідомості інших етнічних груп, що населяють США, адже цей процес обов’язково
знаходить відбиття в англійській мові. Значний інтерес, зокрема, викликає культурна ідентичність
американців індіанського, афро-американського, азіатського походження.
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ЗАСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ
ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ
У статті висвітлено питання аналізу засобів позначення інструментальності при дослідженні
пам’яток писемності ранньоновоанглійського періоду.
Сучасний етап розвитку граматичної семантики характеризується сталим інтересом до вивчення
мовних явищ у функціональному аспекті. Один із напрямів таких досліджень пов’язаний із
семантичною категорією інструментальності, яка належить до глибинних ролей і має різноманітну
реалізацію на поверхневому рівні [1; 2; 3].
У контексті розбудови граматичної семантики у діахронії важливою видається проблема
дослідження синтаксем як елементарних одиниць глибинної структури речення, зокрема у пам’ятках
писемності ранньоновоанглійського періоду. Вивчення та аналіз семантичних варіантів
інструментальних синтаксем з метою встановлення наявних у мові засобів позначення
інструментальності, виявлення особливостей їх формування та розвитку обумовлюють актуальність
нашого дослідження.
Із численних синтаксико-семантичних студій, в яких втілено функціональний підхід до вивчення
синтаксем, слід виділити праці А.М. Мухіна, І.Р. Вихованця, К. Городенської, Г.П. Золотової [4; 5;
6; 7; 8; 9; 10].
А.М. Мухін визначає синтаксему як елементарну одиницю глибинної структури речення,
представлену у мові рядами варіантів. Синтаксеми слід розглядати у єдності їх змістовних та
формальних ознак. Серед змістовних ознак синтаксем виділяють найбільш загальні (категоріальні),
згідно з якими розрізняють категорії субстанціональних, процесуальних та кваліфікативних
синтаксем. Формальні ознаки синтаксем характеризують їх сполучуваність та позиційні можливості,
що відображає специфіку їх синтаксико-семантичного змісту. Аналіз синтаксем передбачає
дослідження їх лексичного наповнення та безпосереднього лексичного оточення [4: 155-160; 5: 51].
Для інструментальних синтаксем характерними є категоріальні ознаки субстанціональності,
процесуальності та кваліфікативності, а також синтаксико-семантичні ознаки інструментальності та
пасивності [4: 178-180; 7: 127]. Інструментальність та пасивність властиві конкретному предмету
(матеріальному або нематеріальному), за допомогою якого суб’єкт впливає на об’єкт. При
дослідженні лексичного оточення даних синтаксем слід звернути увагу на їх залежну позицію при
дієслові (в особовій або неособовій формі). У якості їх лексичного наповнення в англійській мові
виступають іменники, займенники та герундій. Основним засобом експлікації інструментальних
синтаксем є сполучення іменника або займенника з прийменником, однак, як зазначає К. Брунер,
зафіксовані також безприйменникові конструкції, наявність яких автор пояснює існуванням давнього
орудного відмінка: throw dice (д.англ.. teasolum weorpan) – ‘грати у кості’; to sweat blood (д.-англ.
blode swætan) – ‘покриватися кривавим потом’ і т.ін. [11: 40].
Інструментальна синтаксема членується на два семантичних варіанти: знаряддя дії та засобу дії [7:
127; 8: 262; 9: 75]. Семантичні варіанти знаряддя об’єднуються за категоріальною ознакою
субстанціональності, синтаксико-семантичною ознакою знаряддя та диференціюються за низкою
некатегоріальних ознак (агентивність, локативність, об’єктність та ін.). Розглянемо приклади
інструментальних синтаксем (варіант знаряддя дії), виокремлених із ранньоновоанглійських
писемних пам’яток:
(1) I was much afflicted with these things… – Я був сильно засмучений цими речами ... [12:
1050].
(2) …the highway up which Christian was to go, was fenced on either side with a wall. – ...дорога,
якою мав іти Християнин, була обнесена з обох боків стіною [13].
Синтаксеми у прикладах (1) і (2) можна віднести до власне інструментальних [9: 75], вони
представлені прийменниковим варіантом with S (S - іменник). Лексичним наповненням таких
синтаксем є, як правило, іменники з ознакою неістота, що позначають конкретний предмет.
Категоріальна ознака субстанціональності підтверджується наявністю артикля (2) або детермінанта
(1) перед іменником. Для даного варіанта синтаксеми характерною є постпозиція по відношенню до
предиката.
За А.М. Мухіним, синтаксеми одного варіанту (в даному випадку варіанту знаряддя), можуть мати
також ознаки інших семантичних варіантів [5: 51]. Наведемо приклади інструментально-агентивної,
інструментально-локативної та інструментально-об’єктної синтаксем:
(3) ...all is confirmed by the blood of Him... – все підтверджується його кров’ю [13].
© Андрушенко О.Ю., 2006
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(4)

I hold the olive in my hand… – Я тримаю оливкову гілку у своїй руці [12: 1057].

(5) Mistrust ran up to him, and thrusting his hand into his pocket, pulled out thence a bag of silver. –
Сумнів підкрався до нього, і, опустивши руку до карману, він вийняв звідти мішечок зі сріблом
[13].
У прикладі (3) інструментально-агентивна синтаксема знаходиться у залежній позиції при
дієприкметнику ІІ. Для виявлення синтаксико-семантичної ознаки агентивності використовують
трансформацію депасивізації [14; 15: 181-182]. Приклад (3) можна представити у такий спосіб:
..all is confirmed by the blood of Him...→ the blood of Him confirms all
Наявність ознаки інструментальності підтверджує експеримент із заміною на агентивну
синтаксему, що представлена займенником him з прийменником by, і одночасною заміною варіанта
інструментально-агентивної синтаксеми by S на варіант власне інструментальної синтаксеми з
прийменником with:
All is confirmed by blood of Him → All is confirmed by him with blood
Інструментально-локативна синтаксема має ознаки локатива і представлена сполученням in S
(приклад 4). При аналізі даного варіанту синтаксем використовують метод експерименту [4: 27-30].
Наприклад, речення (4) можна представити: I hold the olive there, in my hand. Можливість
використання прислівника there вказує на наявність в інструментальній синтаксемі некатегоріальної
ознаки локативності.
Інструментально-об’єктна синтаксема (5) реалізується безприйменниковим варіантом his hand.
Лексичним наповненням даних варіантів синтаксем є , як правило, іменники, які позначають частини
тіла (невідчужені знаряддя): my eyes, my hand і т. ін.
Семантичні варіанти засобу дії об’єднуються за однією з категоріальних ознак
(субстанціональність, процесуальність, кваліфікативність) та синтаксико-семантичною ознакою
медіативності (ознака засобу). Варіанти засобу дії відрізняються від варіантів знаряддя дії лексичним
наповненням, у якості якого виступають, насамперед, іменники, що позначають засоби пересування,
пізнання, оцінки, спілкування та ін.. Наведемо приклад власне інструментальної синтаксеми (варіант
засобу дії):
(6) And yet besides this the riche men not only by private fraud, but also by commen lawes, do every
day plucke and snatche away the poore some parte of their daily living. – Крім того, багатії
оббирають бідняків і позбавляють частки щоденних засобів існування не тільки шляхом
особистого шахрайства, а й за допомогою державних законів [16: 89].
Можливість заміни прийменника by у прикладі (6) прийменниками through та by means of вказує
на наявність ознаки засобу дії в даному варіанті синтаксеми.
Семантичні варіанти засобу дії можуть мати ознаки, притаманні іншим синтаксемам:
локативність, емфатичність, комітативність та ін.. Наприклад:
(7) A lovely Ladie rode him faire beside || Upon a lowly Asse… – Прекрасна дама їхала поряд із
ним верхи на милому віслюку [17: 630].
(8) It is perchance that you yourself were saved… – Тільки завдяки нагоді ви врятувалися [12:
1047].
(9) If I did love you in my master’s flame with such a suffering such a deadly life. In your denial I
would find no sense – Якби кохав я вас з тією пристрастю, що мій господар, з тими
стражданнями і життям, подібним смерті, у вашій відмові я б не бачив сенсу [12: 1059].
Некатегоріальна ознака локативності присутня у прикладі (7), в якому лексичним наповненням
синтаксеми є іменник, що позначає засіб пересування. У прикладі (8) ознакою емфатичності є
обов’язкове поєднання елемента it is з іменником perchance. У прикладі (9) ознаку комітативності в
інструментальній синтаксемі можливо виявити за допомогою методу експерименту [4: 181],
замінивши дану синтаксему на власне комітативну з прийменником together with: If I did love you in
my master’s flame (* together) with such a suffering such a deadly life...
У висновках зазначимо важливість аналізу інструментальних синтаксем при виявленні засобів їх
експлікації у писемних пам’ятках ранньоновоанглійського періоду. Дослідження синтаксем слід
проводити з урахуванням їх змістовних та формальних ознак, лексичного наповнення та
безпосереднього лексичного оточення. При вивченні інструментальних синтаксем слід застосовувати
методи експерименту та трансформації, які дозволяють розрізнити їх семантичні варіанти та прозоро
окреслити засоби позначення інструментальності у реченні.
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НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СФЕРИ ЕКОЛОГІЇ
(теоретичні засади)
У статті розглянуто теоретичні засади неології, зокрема саме поняття "неологізму" та проблему
класифікації інновацій.
Відомо, що у 90-ті рр. ХХ ст. серед головних "сфер лексичного росту" (lexical growth areas) перше
місце займала політика, потім – мас-медіа та Інтернет [1:46], тоді як на початку нового століття
інноваційні мовні процеси на лексико-семантичному рівні найбільш активно проходять у тих галузях,
що знаходяться під упливом таких макросоціальних чинників, як інформаційна революція та
пов’язані з нею радикальні зміни у "стилі життя" носіїв, економічні зміни, міжнародний тероризм та
боротьба з ним, проблеми навколишнього середовища, рівних прав у суспільстві. Слід зазначити, що
в умовах сучасного етапу науково-технічної революції різні галузі пов’язані із вирішенням проблеми
втручання людства у природу. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть сфера екології виявилась
одним із головних постачальників неологізмів у англійській мові у зв’язку з новими тенденціями і
напрямками соціально-екологічного розвитку. Зміни в суспільстві стосовно вирішення екологічних
проблем вимагають уточнення, поглиблення існуючих наукових понять та зумовлюють утворення
нових мовних одиниць для позначення сучасних реалій життя.
Настав час, коли сучасний англомовний екологічний лексикон потребує повнішого лексикосемантичного аналізу насамперед у плані синхронії. Ми вважаємо, що екологічний лексикон є
особливою лексико-семантичною підсистемою мови, до якої ми відносимо ядерну екологічну
термінологію (або найважливіші концептуальні одиниці), периферійні термінологічні одиниці,
суміжну (поліфункціональну) термінологію, до якої включаємо релевантні лексико-фразеологічні
одиниці з інших терміносфер, наприклад, з економічної, політичної, а також шар нетермінологічної
(загальновживаної) лексики англійської мови, яка обслуговує екологічний рух, процеси, пов'язані зі
збереженням природи і суспільства. Водночас, необхідність вивчення мови сфери охорони довкілля
англійської мови викликана розвитком екологічної свідомості людства та пов’язаних із ним широких
змін у суспільстві, найважливіших сферах життя, економіці країн. Швидкі зміни у словниковому
складі
підкреслюють
динаміку
розвитку
мови
та
необхідність
дослідження
її
внутрішньолінгвістичних змін на сучасному етапі у зв’язку із появою великої кількості інновацій.
У рамках сучасних номінативно-комунікативних досліджень виконуються роботи, в центрі уваги
яких знаходяться питання про особливості лінгвокреативної діяльності людини, вербальні механізми
її адаптації до навколишнього середовища та шляхи і способи відображення останнього за допомогою
різнотипних мовних одиниць. Праці дослідників англійської неології [2; 3; 4; 5; 6, 7; 8; 9] зі всією
переконливістю свідчать про назрілу потребу вирішення сьогодні всього комплексу проблем, що
стосуються номінативного потенціалу нового слова, його здатності фіксувати, нагромаджувати і
відтворювати у свідомості людини певний осмислений нею фрагмент реального світу. Зміни у мові
необхідні для відбиття змін у суспільстві: як позначення нових явищ, так і для вираження думок
людини.
Про актуальність дослідження мови у сфері екології свідчать праці мовознавців, які останнім
часом приділяють певну увагу цій проблемі. Так, дисертація І.О. Розмаріци є спробою комплексного
аналізу комунікації в екологічній сфері [10]. Автор досліджує її як єдність вербального та
невербального, яка формується під упливом багатьох екстралінгвальних факторів і базується на
певних дискурсотворчих концептах, і зосереджує увагу в основному на реалізації комунікативних
стратегій у різних моделях адресантно-адресатної конфігурації екологічного дискурсу. На цьому етапі
дослідження у сфері екології проводяться здебільшого у лексикографічному, прикладному аспектах.
Поза увагою залишається аналіз шляхів та засобів поповнення лексико-семантичного рівня
англійської мови досліджуваної сфери.
Актуальність роботи визначається, з одного боку, роллю екологічної лексики у збагаченні
словникового складу англійської мови, а з іншого – необхідністю комплексного аналізу інноваційних
процесів та явищ у лексиці сфери екології останніх десятиліть, причин і результатів якісних змін у
шляхах, способах і засобах збагачення цього шару лексики англійської мови. Поява численної
кількості інновацій, що відбивають загострені проблеми довкілля, потребує соціофункціонального
аналізу інноваційних процесів у англійській мові сфери екології.
Метою нашої роботи є визначення деяких теоретичних засад неології англійської мови, зокрема,
уточнення самого терміна "неологізм", підходів до класифікації інновацій. Об’єктом нашої статті є
© Балюта Е.Г., 2006
148

Е.Г. Балюта. Неологізми англійської мови сфери екології (теоретичні засади)

неологічний лексикон англійської мови сфери екології, що є не тільки найбільшим "постачальником"
нової лексики та фразеології, але і сферою зародження певних тенденцій у лексико-семантичній
системі мови взагалі" [11: 180-181].
Сприйняття стану розвитку мови на певному етапі як стану динамічної синхронії, поєднання
синергетичного, семасіологічного та ономасіологічного підходів, методів лінгвістичного та
соціолінгвістичного аналізу дає можливість виявити шляхи та способи збагачення словникового
складу англійської мови сфери екології, тенденції розвитку досліджуваної підсистеми і її вплив на
систему англійської мови в цілому. Зазначений підхід дозволить нам розглянути складні лінгвальні
процеси, що відбивають узаємозв’язки екології з іншими науками. Соціолінгвальний аспект
інноваційних процесів здійснюється шляхом їх позіціонування у екофункціональних класах із
урахуванням закріпленості нової лексики та фразеології за певними комплексами проблем довкілля.
У роботах, присвячених вивченню поповнення лексикону поряд із терміном "неологізм"
уживаються також такі, як "нова лексика" [12], "лексична інновація"
[13], "неосема" [14],
"новоутворення" [15], "актуальний дериват" [16], "лексичні та дериваційні новоутворення" [17],
"некодифікована лексика" [18; 19].
Виникла потреба уточнення поняття неологізму. Досить розпливчастим ми вважаємо тлумачення,
яке надається до Оксфордського словника неологізмів. Вони визначаються як "будь-яке слово, фраза
або значення, які увійшли у загальне користування або були модними у якийсь період" [20:III].
Визначення неологізму як "мовної одиниці, що утворена для визначення нового поняття" [21:174], як
"слів або зворотів, що створені для позначення нового (раніше невідомого) предмета" [22:509] не
включає всі можливі види інновацій. Так, чимало неологізмів утворюється для позначення існуючих
речей та відомих понять. Водночас досить типовими є випадки, коли одна і та нова річ, одне і те саме
нове явище має не одну назву (biomanufacturing, GM engineering). Більш того, як відомо, для відбиття
одного поняття, для означення однієї речі може існувати ціла низка найменувань (endangered species,
charismatic megafauna, glamour animals, heroic species, flagship species). Це зумовлюється
актуальністю певного поняття, а також його комплексною природою. Така "поліномінація"
здійснюється і під упливом чинників, пов’язаних із розгалуженістю мовної системи, з її соціальною
та територіальною варіативністю, з дією емоційної функції мови.
Процеси внутрішньої міграції пов’язані із "переходом" слів із однієї підсистеми мови в іншу (як
термінологізація, детермінологізація, транстермінологізація, використання розмовної лексики,
жаргонізмів, професіоналізмів у літературній мові). Така лексика, що раніше функціонувала лише на
периферії мовної системи, в основному як підмова певної обмеженої групи людей, сприймається
широким колом мовців як інноваційна (fundie, greenie).
Розширення поняття "неологізм" пов’язане також із поліваріативністю англійської мови. Так,
вживання запозиченого з американського варіанта англійської мови екологічного терміна у
британському варіанті слід визнати новим, оскільки "запозичення з одного варіанта в інший
вважаються у варіанті-рецепторі новими одиницями, навіть якщо вони не є новими для варіантадонора" [11: 14]. У процесі міжваріантної взаємодії та взаємовпливу можуть запозичуватися не тільки
слова і фразеологізми, що будуть уважатися новими в іншому варіанті, а й нові значення спільних
одиниць лексико-фразеологічного фонду англійської мови. Зокрема американські значення спільних
слів, якщо вони починають функціонувати у британському варіанті, сприймаються саме як нові
значення, навіть якщо вони не є новими для американського варіанта.
Однією із проблем аналізу неологізмів є проблема їх класифікації. Так, критерій "новизни" є
суб’єктивним відносним поняттям, що залежить від багатьох факторів: освіти, мовного досвіду, чи є
мовці носіями професійної лексики, діалекту тощо. На нашу думку, типи нових слів можна виділяти
за певними лінгвальними критеріями: а) "повні" неологізми (нові за формою та за змістом);
б) одиниці, нові за формою (наприклад, абревіатурні утворення та інновації, утворені як результат
еліптичного скорочення); в) одиниці, нові за змістом (семантичні новоутворення).
Окремо можна виділити "словотвірні інновації", які матеріально втілюються в нових словотворчих
елементах. В абстрактному вигляді вони представлені також новими словотворчими моделями. Роль
кожного продуктивного афікса більш важлива, ніж роль окремого лексичного або фразеологічного
неологізму, оскільки кожна словотворча морфема дає життя багатьом лексичним неологізмам (деякі
нові афікси "породили" сотні нових слів), розширює можливості словотвору. При цьому в мову
залучаються не тільки окремі слова, словосполучення, але й "нові дериваційні засоби та нові
словотворчі моделі, результатом чого є взаємозбагачення різних функціональних стилів англійської
мови" [23: 16].
Далеко не всі інновації закріплюються в мові не тому, що вони "виникають не в мові взагалі як
системі об'єктивно існуючих, соціально-закріплених знаків, а в реалізації цієї системи – в мовленні
конкретних носіїв" [11: 11]. Саме тому у світлі дихотомії "мовлення – мова" виникають проблеми,
пов’язані з їх "оказіональністю" або "узуальністю". "Оказіональні" одиниці навіть протиставляються
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неологізмам, констатується, що вони створюються лише для конкретного випадку. Ми вважаємо, що
поняття "оказіональність" є досить відносним. Фактично всі нові одиниці починають своє життя як
оказіональні, оскільки виникають саме в конкретному акті мовлення, тому термін "оказіональне
слово" може констатувати лише результат, той факт, що слово виникло у мовленні, але не
закріпилося в мові. Навіть такі давно "укорінені" у англійській мові лексичні та фразеологічні
одиниці, як couch potato, soap opera, big bang виникли, як зазначають дослідники, "жартівливі
оказіоналізми" [24: 208].
Не завжди можна передбачити подальшу долю новоутворення, виходячи з його ознак та рис, що
співвідносяться із "внутрішньою лінгвістикою" (відповідність слова законам та тенденціям
словотвору, продуктивність моделі тощо) у відриві від чинників, пов'язаних із соціальною природою
мови. Спостереження за "долею" неологізмів підтверджують думку про те, що "несправедливо бачити
примат внутрішніх (імманентних) явищ у структурі мови над упливом соціальних чинників" [25: 19].
Уходження – не входження до узусу, підкреслюють дослідники, дуже часто "залежить від ступеня
соціальної значущості" неологізму [26: 9]. На нашу думку, закріплюються в мові насамперед ті
одиниці, що передають актуальні поняття, пов’язані з важливими проблемами часу. Дослідження
інновацій свідчить, що дуже часто їх інтеграція в лексико-семантичну систему залежить від їх
пов'язаності із суспільними рухами, течіями, зумовлюється висуненням на передній план певних
соціальних груп і субкультур, у яких народжуються нові слова та словосполучення, з їх
популяризацією через засоби масової комунікації, рекламу тощо.
У процесі утворення та еволюції нового слова визначають декілька етапів. Так, В.І. Заботкіна
вважає, що у первинному найменуванні об’єкта бере участь певний індивідуум. Після своєї появи
нова лексична одиниця проходить стадії сприйняття суспільством, тобто "соціалізації", переважно
через посередництво викладачів та журналістів. Сприйняттю нового слова масами сприяє поява
нового слова у засобах масової інформації, тобто мовна закріпленість, або "лексикалізація". У
результаті соціалізації та лексикалізації нова мовна одиниця адекватно сприймається та вживається
носіями мови [27:1989].
Ознаками входження неологізмів у мову слід уважати їх "рекурентність", здатність відтворення
поза межами первісного контексту, участь у семантичних та словотворчих процесах. Семантична та
лексична деривація на базі певної інновації (вона також повинна носити рекурентний характер)
свідчить про її інтеграцію в лексико-семантичну систему. Фактор часу, "довговічність" неологізму
також є критерієм його узуального характеру, закріплення в мові [11: 11].
Одним із факторів уходження нового слова у мову вважають його прийнятність,
загальновживаність, що відтворюється у такому критерії закріпленості слова, як лексикографічний,
тобто наявність неологізму в словниках. Для реєстрації нових слів існують можливості їх уключення
до доповнення до словника літературної мови (наприклад, у словник Webster’s) або до одного із
словників нових слів (неологізмів), що друкуються періодично. Проте, щоб бути зареєстрованим у
словниках, слово повинно вживатися з відповідною частотою. Як пише С. Таллок, редактор
Оксфордського словника нових слів, головним фактором є те, "визнала (усвідомила) чи ні
громадськість нове слово або значення" [28: 5]. Деякі лексикографи вважають, що для появи слова у
словниках, неологізми повинні з’явитися у різних друкованих джерелах протягом цілого ряду років
[29: 14]. Зазначимо водночас: якщо включення у тлумачний словник нових лексичних одиниць і
нових значень є "перевіркою" їхнього входження в узус та стійкість функціонування, то словники
неологізмів відбивають лише нову лексику певного періоду, незалежно від її подальшої долі
(входження/не входження в узус).
Можна узагальнити критерії виділення та встановлення статусу неологізмів, які не зареєстровані
словниками нової лексики. Критерієм виділення або розпізнавання інновацій у тексті може бути
графічний (лапки, курсив тощо) [30: 1694], дефінітивний (тобто наявність дефініції, яка пояснює
значення певного слова чи фрази) [31: 426-7]. До кількісного критерію розпізнавання неологізму
відносять загальну частотність (40-60 слововживань протягом декількох (2-5) років у різних
джерелах) [32: 173] та частоту вживання в певних джерелах у межах визначеної тематики. Укладачі
словника Лонгмен керуються таким критерієм: потрібно мати, принаймні, три писемних чи усних
цитати з відповідним словом, які походять із трьох різних джерел [33: 1698]. Оксфордські словники
включають лексичну одиницю до словника, якщо протягом п'яти років вона зустрілась п'ять разів у
п'яти різних джерелах [34].
Показниками повного входження інновацій у мову є участь неологізмів у дериваційних,
семантичних та фразотворчих процесах, тобто той факт, що на їх базі створюються елементи
словотвірної та лексико-семантичної фразотвірної парадигми (green: greenism, greenery, green
movement). На думку науковців, "входження/не входження неологізму до основного лексичного
фонду мови залежить також від особливостей моделі, за якою він побудований" [35: 16].
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На входження нового слова у мову впливають його частотність, оточення й семантичний фактор
[36: 366]. Семантичний фактор полегшує впізнавання слова: якщо слова належать до того ж самого
семантичного поля, то вони будуть більш зрозумілі, ніж ті, які сприймаються в ізоляції. Вважається,
що частотність, щільність оточення й семантичний фактор функціонують активно при рецепції
(розумінні) неологізмів [36: 367]. На нашу думку, ці фактори можуть також упливати на процес
соціалізації неологізмів.
Мова сфери екології, яка обслуговує цілу низку наук, привертає увагу в аспекті виявлення
основних структурно-семантичних характеристик своєї лексики та фразеології. Саме зростання
кількості лексичних і фразеологічних одиниць, пов’язаних з екологією, пояснює підвищений інтерес
до цієї сфери як одного із джерел поповнення словникового складу і потребує докладного
дослідження у рамках сучасних наукових поглядів на природу і функції нової лексики. Перспектива
подальших досліджень, на нашу думку, полягає у вивченні лінгвального аспекту шляхів та способів
формування еконеологізмів та соціолінгвальних параметрів їх існування у мові.
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исследования).
Статья рассматривает теоретические положения неологии как базу для исследования новых единиц
сферы экологии, в частности понятие "неологизм" и проблемы классификации инноваций.
Balyuta E. G. English eco-neologisms: theoretical aspects.
The article looks into theoretical aspects of English neology, specifically the problem of definitions and
classification of innovations.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ З ЕКОНОМІКИ
Стаття присвячена розгляду основних лексико-семантичних трансформацій в англо-українському
перекладі економічних термінів. Встановлено, що такі трансформації часто спричиненні поза
мовними чинниками і спираються на етимологічні дані.
Переклад фахової лексики становить основу наукового перекладу, важливого засобу
міжкультурної комунікації, і постійно привертає увагу дослідників. Особливо це стосується
термінології економічної галузі, яку за останнє десятиліття представлено великою кількістю
лексикографічних видань, дисертацій, полемічних публікацій тощо.
Окремо та в поєднані з іншими мовознавчими проблемами різні аспекти перекладу термінів
(етимологічні основи термінотворення; термінологічні антиномії; термінологічно синовія та омонімія;
стандартизація термінів; перекладацькі трансформації тощо) висвітлювалися у працях
Е. Скороходька, Т. Кияка, В. Карабана, Ю. Зацного, А. Єгорової, З. Комарової, Ф. Циткіної та ін.
Сучасний же розвиток наукового перекладацтва та термінографії вимагає активніших лексикосемантичних досліджень не лише в галузі термінології, а й в аналізі різного роду іншої фахової
лексики, яка часто функціонує поряд із ними в англомовному науковому дискурсі й створює суттєві
проблеми під час їхнього відтворення цільовою мовою.
Метою нашого дослідження є виявлення типових, на нашу думку, лексико-семантичних
трансформацій, яких зазнає фахова лексика з економіки в англо-українському в перекладі.
Нашу увагу привертали, зокрема, шляхи відтворення змісту таких лексем з адаптуванням їх до
реалій цільової мови.
Будь-яке слово є частиною лексичної системи мови, її складовим елементом. Цим
пояснюється своєрідність семантичної структури слів у різних мовах. Крім того, відповідні
семантичні одиниці в різних мовах можуть мати різну значимість, тобто займати різне становище в
системі мови.
Попри те, що не завжди можна чітко класифікувати кожний приклад перекладу, на думку
Я.Рецкера, можна виділити сім різновидів лексичних трансформацій: 1) диференціація значень;
2) конкретизація значень; 3) генералізація значень; 4) смисловий розвиток; 5) антонімічний
переклад; 6) цілісне перетворення; 7) компенсація втрат в процесі перекладу [1: 38].
Розглянемо типові, на наш погляд, випадки лексико-семантичних трансформацій у процесі
перекладу економічних термінів та вибірково іншої фахової лексики цієї галузі.
Аналізуючи лексико-семантичні трансформації, до яких вдаються в процесі перекладу текстів,
Т.Левицька та А.Фітерман визначають такі причини їхнього виникнення: 1) різні ознаки одного
денотата в різних мовах; 2) різниця в смисловому об'ємі (збільшення чи зменшення числа ЛСВ);
3) різна словосполучність; 4) різні вживання слів одного значення [2: 28].
Аналіз фактологічного матеріалу, сформованого на основі опрацювання перекладних та
тлумачних словників, вивчення контрастивного матеріалу чинних перекладів літератури
економічного змісту, дає нам підстави для думки, що лексико-семантичних трансформацій під час
перекладу терміноодиниць, зокрема економічної галузі, спричинені насамперед позамовними
чинниками у зв’язку з різним баченням певних явищ і предметів представниками різних соціальногосподарських культур, зокрема української та англійської.
Порівняємо, наприклад, лексеми "insurance" і "страхування", коренями яких є відповідно -sur- i
cmpax-. В українській мові підкреслена причина, для чого необхідний цей вид економічної
діяльності - страх за майно, грошові засоби, власну безпеку тощо. В англійській же мові
робиться наголос на наслідках застосування цього засобу — впевненості в тому, що все, що
застраховане, надійно захищене.
Аналогічні семантичні розходження простежуються і на прикладі лексем "securities" і "цінні
папери", де в англійському варіанті наголошується на безпеці ділового документа. Натомість
українська лексема підкреслює його цінність. Попри ж виділення різних ознак, обидві мови в
однаковій мірі адекватно відображають одне й те ж явище.
Вказана першопричина лексико-семантичних перетворень у процесі перекладу економічних
термінів, у свою чергу, поєднана з іншими трьома, впливаючи на них і значною мірою визначаючи їх.
Особливо це відчутно на двох останніх — різній словосполучності та різному слововжиткові
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термінолексем, що денотують спільні поняття в різних мовах. Така вказівка на правила вжитку слова
у мовленні називається селективним компонентом значення [3: 42].
Проблема селективного компонента значення мовного знака є особливо дошкульною для
перекладача, коли мова йде про прийменники:
on sale — в продажу;
on farm - в господарстві;
at price - за ціною;
ownership of means – власність на засоби;
expert on management – експерт з менедженту;
to apply for the post – претендували на посаду;
pressure for money – нестача грошей;
to be on the staff — 6ymu в штаті;
to keep money with a bank — тримати гроші в банку;
the demand for gasoline — попит на бензин;
to buy from businesses –купувати у фірм.
У наведених прикладах використовують вільні прийменники, які не зв'язані фразеологічними
сполученнями. Тому їхній зв'язок з іншими словами не буває постійним, а залежить від кожного
окремого випадку. У кожному випадку прийменники вільно вступають у семантичний зв’язок із
базовим словом. Трансформації тут простежуються в основному на рівні прийменників. Переклад же
лексем, яких ці прийменники супроводжують, не позначений суттєвими ускладненнями.
Достатня кількість терміннолексем, виражених дієсловом, виявлять своє певне значення тільки в
сполученні з певними фіксованими – прийменниками. Тут прийменники цілком злилися із словами,
які вони обслуговують, а самостійного значення вони не мають:
to check in- здавати під розписку;
to pension off - виходити на пенсію;
to write off – скасовувати;
to plough back – реінвестувати.
Проблема сполучуваності слів безпосередньо зв'язана із питанням слововжитку, оскільки
категорія останнього по суті базується на здатності лексеми вступати у зв'язки з іншими членами
речення, насамперед, звичайно, із тими, що функціонують поруч.
На наш погляд, у випадку із перекладом термінолексики з економіки основну увагу слід звернути
на комбінування терміна-іменника із атрибутивними йому прикметниками. Нерідко такий переклад
повинен уникати літералізму, оскільки цільовий текст із дослівно відтвореними проблемними
прикметниками може звучати недолуго. Тому лексико-семантичні трансформації у цьому випадку є
частими:
senior position — вища посада;
black money — брудні гроші;
bad loan — безнадійна позика;
tough competition — жорстка конкуренція;
hidden tax — непрямий податок;
historical cost — початкова вартість;
fat salary — високий оклад.
Семантичних трансформацій зазнають і дієслова, вжиті у науковому дискурсі, які часто нагадують
загальновживане слово, але мають термінологічне значення. У цільовому тексті семантика таких
лексем трансформується. Вони звучать тут цілком академічно або принаймні беземоційно:
to curb one's consumption of gasoline — зменшити споживання бензину;
to reduce poverty - зменшити бідність;
to mushroom costs - різко збільшити витрати;
to drive investors away — відлякувати інвесторів.
Особливим випадком лексико-семантичних перекладацьких трансформацій є відтворення
кольорів, що конотують і денотують фахові поняття:
green labor — некваліфікована робоча сила;
orange goods — товари, які купують відносно рідко.
За спостереженнями Е. та Г. Кларків, з одинадцяти можливих відтінків кольорів, які зазвичай
використовують у термінотворенні різних мов, в англійській мові вживають всі одинадцять (чорний,
білий, червоний, жовтий, зелений, синій, коричневий, багряний, рожевий, оранжевий, сірий) [4:232].
Одним із найчастіше уживаним, у термінотворенні економічної галузі англійської мови є червоний
колір:
red tapist — бюрократ;
red tape — тяганина;
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red — заборгованість, борг, збиток;
red balance — пасивний (несприятливий) баланс;
to be in the red — бути у фінансовій скруті.
Стосовно виразу "to be in the red" існує таке пояснення: багато років тому була традиція робити
записи у фінансових звітах двома кольорами: про прибутки писали чорним, а про втрати –– червоним.
І хоча така традиція більше не існує, вираз і досі чинний [5:243].
У перекладі асоціації з кольором нерідко нівелюються, хоча в українській термінології з фінансів
та бухгалтерського обліку є категорія термінів, де присутні посилання на колір і отже, переклад
прикметника з асоціацією кольору є буквальним:
Blue book - Синя книга;
red-ink entry - червоний запис (червоне сторно);
black-ink entry — чорний запис (чорне сторно).
Збереження кольору в термінах, безумовно, зв'язане з прямим значенням лексем, адже згадана
бухгалтерська книга є дійсно синього кольору, а коректуючі записи –– червоного.
Отже, лексико-семантичні трансформації є неминучими в процесі перекладу економічної
термінолексики, оскільки безпосередньо зв'язані з екстралінгвістичними чинниками розвитку
термінологій, зокрема різним баченням соціально-господарських процесів та понять у різних народів.
Висновки та перспективи. Ідеї наукового перекладу з урахуванням лексико-семантичних
трансформацій є суттєвими як у справі практичного перекладацтва, так і при укладанні
термінологічних словників. У перспективі важливо докладніше досліджувати на лексикосемантичному рівні фахову лексику окремих галузей економіки (фінансів, обліку, банківництва
тощо). Це дозволить вийти на досконаліший рівень наукового перекладу, збагативши його
конкретнішими ідеями.
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economic terms. It is determined that such transformations are caused by extra-linguistic factors and are
based on etymological data.

155

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

УДК 81’ 373=111

О.О. Борисов,
викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФОНАЦІЙНОЇ ЗОНИ
СЛОТУ СИМПТОМ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СТРАХ
(на матеріалі творів англомовної художньої прози 18-20 століть)
У статті розглянуто основні способи авторського представлення фонаційної зони субфрейму
СИМПТОМ емоційного концепту СТРАХ у просторі англомовного художнього прозового тексту.
Природна мова є первинною формою виразу думки людини. Однак, процес людського
спілкування завжди відбувається в руслі визначеного контексту в об’єктивно даних ситуативних
просторово-часових умовах, що, у свою чергу, визначають як напрямок, смислову навантаженість,
соціокультурні регістри мовленнєвої діяльності, так і безпосередньо форми її протікання. Обмін
інформацією передбачає не лише мовленнєві зусилля особи: їх доповнення та підтримка здійснюється
за посередництва невербальної поведінки мовця, адже вербальний та невербальний способи існування
свідомості – дві сфери єдиного для людини когнітивно-семантичного континууму [1: 40]. Тож
зрозумілим стає той факт, що будь-які концепти, зокрема й емоційні концепти свідомості, є
продуктом переробки як вербального, так і невербального досвіду окремого мовця або всієї
лінгвокультурної спільноти.
Об’єктом дослідження є засоби реалізації акустичного представлення страху персонажами в
художньому англомовному тексті. Мета статті полягає у висвітленні та описі засобів та способів
вербальної маніфестації фонаційних проявів невербальної симптоматики страху героями художніх
творів. Для її досягнення необхідним є встановлення особливостей мовної концептуалізації
паралінгвістики страху та її ролі у художньому творі, виявлення параметрів голосу людини, що
кодуються засобами мови, аналіз шляхів мовного представлення фонаційної ділянки слоту
СИМПТОМ емоційного концепту (ЕК) СТРАХ, висвітлення механізмів їх взаємодії під час
відтворення фонетичного образу страху персонажа. Особливості вербалізації невербальних проявів
емоцій розкриваються, наприклад, у працях Г.В. Колшанського, Е.А. Нушикян, Н.А. Позднякової,
О.А. Янової [2; 3; 4; 5]. Звернення до зазначеної проблематики у статті є актуальним, адже поставлена
мета відповідає вимогам сучасних лінгвістичних пошуків, які виконуються у руслі
антропоцентричної парадигми мовознавства. Як слушно стверджує В.М. Манакін, поняття
невербального повинно допомогти глибше проникнути до вербального світу мислення та побачити в
ньому цілісну картину людської свідомості [1: 40].
У художньому творі відбувається опосередковане відбиття мовними знаками об’єктивної
інформації певної модальності про особливості тілесного вираження страху. Однак, специфіка
способу донесення її до реципієнта природно обумовлює деяку видозміну отриманого знання як
прояв творчої авторської свідомості, залишаючи відбиток на семантиці відповідного текстового
уривка та створюючи задуманий автором ефект. Під час передачі паралінгвістичної комунікації
засобами письмового мовлення, мовні одиниці додатково передають їх суб’єктивно-оцінні,
прагматичні та емоційні інтерпретації [5: 22]. Зображення експресивних невербальних реакцій
персонажів на небезпеку постає як вербалізація емоціогенних знань та є виявленням авторського
бажання проникнути до емоційної сфери читача й активізувати механізми низки емоцій, зокрема
страху.
Усі невербальні дії становлять біологічно детерміновану систему, виступаючи маркерами процесів
вищої нервової діяльності [5: 14]. Проте, кожна окрема паралінгвістична система має власні
національні риси як характерні особливості у ряді семіотичних невербальних сигналів, вживання яких
визначається колективними нормами певного соціуму [2: 66-67]. Залежно від способів творення та
сприйняття різними сенсорними системами людини всі конкретні репрезентанти емоцій поділяються
на акустичні, оптичні, тактильно-кінестезичні, ольфакторні та темпоральні сигнали [6: 60].
Проаналізовані приклади ситуацій вираження страху свідчать про те, що найбільш частотної
експлікації у текстах художньої прози отримують симптоматичні показники, які доступні для
акустичного та зорового сприйняття [7: 13-14]. Вони стають прийомом непрямої символізації
зображених у тексті переживань персонажів [4: 60].
Будь-яку емоцію можна виразити, використовуючи властивості голосу [3: 47]. Паралінгвістичний
елемент комунікації має загальну властивість з вербальним складником: використання
артикуляційно-фізіологічного апарату людини, його голосу та дихання [8: 114]. Фонаційні засоби
невербального спілкування виявляються в елементах просодичного (гучність, тон, темп, манера
мовлення, тембр) та екстралінгвістичного (паузація, ридання, зітхання тощо) характеру [9: 156-157; 6:
60]. Інакше кажучи, фонетичними засобами вираження модальності страху стають особливості
артикуляції та звучання [2: 34; 10: 93]. Фонетично модальність страху виявляється на сегментному та
надсегментному рівнях [3: 50]. Під упливом емоції страх у мовленні персонажів відбувається
© Борисов О.О., 2006
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подовження наголошених складів, фіксується зміна якості звуку, замість логічного наголосу
використовується наголос емфатичний.
Акустична зона сприйняття звукової репрезентації страху найбільш яскраво виявляється в
інтонаційних засобах мовлення, адже саме інтонація як засіб вираження думки мовця відбиває
складну сукупність психічних переживань, які супроводжують та спонукають реалізацію його
інтенцій [9: 174]. На надсегментному рівні інтонаційне оформлення висловлення є основним засобом
диференціації емоцій, виражаючи модальність та емотивність [11: 113], формуючи смисл, який не
передається словами, граматичними конструкціями [10: 96].
Висота тону, інтонаційний контур, розтягування складів та слів – невербальна інформація,
пов’язана з переживанням персонажами страху, – передається за допомогою графічних (пунктуаційні
знаки) чи літерних символів, які розташовуються між вербальними сегментами [8: 114]. Писемні
символи – замінники реальної паралінгвістичної ситуації, властивої усному мовленню [2: 57]. Отже,
система графічного запису мови включає засоби, що вказують на підкреслену, підвищену увагу
читача до певних частин висловлення. На письмі емотивно-марковані висловлення людини,
охопленої страхом, відмічаються знаками оклику, питання, особливим чином розташованими у їхній
синтаксичній структурі крапками, комами [3: 44]. Так, приклад All he could see inside were the lifeless
legs of Captain Smith, and yet he wailed in terror: ''Mercy! Don’t kill me! Please!'' [12: 82] фіксує
напруженість героя, який перебуває у стані жаху, підкреслюється повтором неповних окличних
речень. Вербально оформлене емотивне вираження страху особи на письмі графічно також може
відтворюватися трьома крапками, які, відбиваючи інтонаційні паузи та незв’язаність мовлення,
фіксують наявність виразних засобів мовлення, наприклад, апозиопезис: ''I… it…'' The man was too
terrified to explain properly [13: 87].
Окрім графічних та синтаксичних засобів представлення фонаційних сем, які відбивають
параметри звучання голосу особи у стані страху, найбільшу інтенсивність їх вербалізації виявляють
лексичні одиниці сучасної англійської мови. Так, існує ряд дієслів, у структурі яких функціонує сема
інтенсивності фонетичного параметру. Нами були виділені прототипові дієслова, які супроводжують
у непрямому мовленні вербальну репрезентацію страху персонажем, відтворюючи гучність,
тривалість та тембр вимови: ''scream'' (семи ''високий тон'' та ''велика тривалість''): I screamed ...
maddened with terror [14: 27]; ''wail'' (семи ''високий тон'' та ''велика гучність''): All he could see inside
were the lifeless legs of Captain Smith, and yet he wailed in terror [12: 82]; ''cry'' (семи ''велика
гучність''):"You didn’t see a dog?" I cried, absolutely beside myself with fear [15: 25]; ''whimper'' (семи
''невисокий тон'' та ''невелика гучність''): ''Holy mother of Jesus, save me!'' The old lady whimpered [12:
80], "whisper" (семи ''надзвичайно невелика гучність'' та ''говоріння з придихом''): ''In the garden'', she
whispered, pointing outside with a shaking hand, ''It’s out there'' [15: 17], ''mumble'' (семи ''невелика
гучність'' та ''нерозбірливість''): ''I don’t believe it'', he said, frozen with fear…I don’t believe it'', he
mumbled weakly [16: 234-235].
У прикладах типу ''No-oooo-ooooo!'' cried the wretched captain [12: 80], де за допомогою графічних
компонентів письма – курсиву, нетиповим збільшенням кількості голосних, їх зв’язки за
посередництва дефісів та використання ''фонаційних'' дієслів (типу ''cry''), – фіксуються розтягнуті
голосні звуки, представлено семи ''велика висота тону'', ''велика гучність'', ''довготривалість'' та
''повільний темп'' мовлення. Меті маніфестації відповідних фоноартикуляційних сем слугує
поєднання дієслівних одиниць, які експлікують сам процес говоріння, з прислівниковими та
субстантивними лексичними одиницями у функції ''обставини способу дії'' [див. також 6: 85],
наприклад, in a low, halting voice: The story was told nervously, in a low, halting voice [15: 87] або
синтагма in a whisper: So he said in a whisper: ''Hucky, do you believe the dead people like it for us to be
here?'' [17: 130]. Для підкреслення манери говоріння людини у стані страху вживаються атрибути з
просодичними семантичними ознаками, вживаними перед субстантивними лексемами, зокрема перед
лексемою voice, типу hesitant, stumbling: In a hesitant, stumbling voice, he recounted how he was being
haunted by the spirit of a dead man [12: 77], weak, shrill: ''I don’t believe it'', he said, frozen with fear. His
voice was weak and shrill [15: 234-235], crazy, whooping: He began to scream, a crazy, whooping sound
[18: 92]. Можливим є предикативне використання фонаційних прикметників: ''Henry,'' Pete said. His
voice was hoarse with terror, awe or both. "My God, look." [15: 95]; ''Did they mention the safe?'' Her voice
was shaking [19: 306].
З метою акцентуації уваги читача на голосових модуляціях персонажа, охопленого страхом, та
розширення спектру семантичних інтерпретацій створеного акустичного образу, автор підключає
низку асоціацій: ''That’s what you hope,'' Boyd said, and I caught the fear in his voice [19: 35]. Для
створення надзвичайної експресивності під час опису характеру вимовляння звуків, різноманітних
параметрів голосу особи, яка переживає страх, автор у межах одного абзацу тексту може
використовувати багаточисельну низку атрибутів: His voice varied rapidly from a tremulous indecision
to that species of energetic concision – that abrupt, weighty, unhurried and hollow-sounding enunciation –
that leaden, self balanced and perfectly modulated guttural utterance [20: 112].
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Відзначимо, що не менш важливою за звук частиною акусфери – світу звукових форм культури – є
тиша. На мислення, свідомість та підсвідомість найбільш інтенсивно впливають саме звучання
мовлення та тиші – з власним ритмом та інтенсивністю [21: 134-135]. Отже, зрозумілим є тяжіння
письменників до різноманітних способів мовленнєвої фіксації "мовчазної відповіді" персонажів на
значущі для них події та ситуації життя. Ті речення, які фіксують повну нездатність персонажа твору
в ситуації небезпеки та переживання сильного страху до вимовляння будь-яких звуків узагалі,
відрізняються особливою експресивною навантаженістю та є специфічним стимулятором миттєвого
підключення читача до переживання різноманітних емоційних станів переважно у межах діапазону
''емпатія – страх'': Then his mouth opened to scream, but no sound came out [22: 54].
Таким чином, фонаційна ділянка слоту НЕВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ ЕК СТРАХ, яка відбиває ті
чи інші параметри звучання голосу людини, що перебуває у певному стані з емоційного діапазону
страху, відтворюється через посередництво одиниць лексичного словника мови, а також за
допомогою засобів стилістичної графіки, семасіології та синтаксису. Розробка проблематики мовного
представлення ЕК СТРАХ у текстах англомовної художньої прози полягає у встановленні вірогідної
закономірності між існуючими факторами загрози слоту ЗАГРОЗА та комунікативно значущими
невербальними проявами страху персонажів творів, відбитими у слоті НЕВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ
ЕК СТРАХ.
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Борисов А.А. Языковые средства репрезентации фонационной зоны
слота СИМПТОМ эмоционального концепта СТРАХ
(на материале произведений художественной английской прозы 18-20 столетий).
В статье рассмoтрено основные способы авторского представления фонационной зоны субфрейма
СИМПТОМ эмоционального концепта СТРАХ в англоязычном художественном тексте.
Borisov O.O. Verbal means of the phonatory zone of the SYMPTOM slot in the emotional concept FEAR
representation (on the material of the English belles-lettres of 18-20 centuries).
The basic ways of the authors’ phonatory zone of the SYMPTOM subframe of the emotional concept FEAR
representation in the English belles-lettres are revealed in this article..
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ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ПЕЙЗАЖНОЇ ЛІРИКИ
МИКОЛИ ВОРОБЙОВА
У статті розглянуто особливості англомовного відтворення пейзажної образності поетичних
творів Миколи Воробйова. На основі зіставного аналізу виявлено способи перекладу пейзажних
образів і особливості їх функціонування в паралельних текстах.
Пейзаж є одним з образних рівнів поезії і виступає важливим композиційним компонентом
поетичного твору, в якому виконує різноманітні функції: описову, суб’єктивну, символічну,
психологічну. Всі естетичні системи об’єднує принцип психологічного паралелізму, що будується на
контрастному зіставленні чи гармонійній єдності внутрішнього світу людини з природою [1: 545].
Поняття "пейзажна лірика" є умовним, оскільки не обмежується лише зображенням картин природи.
Інтерпретація авторського бачення світу іншою мовою значною мірою залежить від форм і засобів
відтворення пейзажних образів. При перекладі творів цього жанру треба особливо уважно
аналізувати оригінал, уміти побачити за суто пейзажним "першим планом" "другий план" першотвору
– його ідейно-художню основу. Успіх перекладу залежить від уміння знайти гармонійну рівновагу
між цими двома планами пейзажної лірики [2: 125].
Досить ефективними засобами відтворення пейзажу є лексичні трансформації, за допомогою яких
уточнюються і конкретизуються поняття, компенсуються лексико-стилістичні втрати, викликані
розбіжностями у функціонуванні мовних систем, а трансформація структури висловлювання дозволяє
знайти потрібний лексичний еквівалент [3: 71].
Оскільки пейзажні фрагменти будуються із словесних образів, для яких властиве вживання
характерної лексики, культурних і національних реалій, то методологічною основою для зіставного
дослідження є праці Р.П. Зорівчак про відтворення словесних образів та реалій [4: 5].
Важливе місце у відтворенні пейзажних образів належить також засобам і формам передачі
конотативної семантики кольороназв, оскільки останні виконують у художньому тексті такі важливі
функції, як описову, семіотичну, декоративну, експресивну і символічну [6: 243].
Поезія Миколи Воробйова належить саме до пейзажної, або медитативно-описової лірики.
Англомовна збірка його поезій у перекладі Миросі Стефанюк вийшла в 1992 році у Канаді, і вона ще
не досліджена в зіставному аспекті [7]. Метою нашої розвідки є вивчення особливостей відтворення
пейзажної образності як складової жанрово-стильової домінанти автора.
У розпізнаванні образів із синергетичної точки зору працюють моделі асоціативної пам’яті [8: 92].
Оскільки прогнозування функціонує як процес відновлення повного твору за його фрагментом [8: 92],
то мегаобраз поетики конкретного автора можна спрогнозувати, ознайомившись із його фрагментами,
які відображені в окремих ліричних творах. Навіть окремо розглянуті твори в оригінальному й
англомовному звучаннях дають можливість реципієнтові зробити висновок про автора / ліричного
героя та про образ його країни. На долю міфопоетичної творчості припадає узагальнення
асоціативного через окремішне, котре не є одиничним, а є образом з необмеженою кількістю
можливих і пізнавальних асоціацій [9: 77]. Саме такими асоціативно багатими є образи вільних віршів
М. Воробйова, які передають основний міф світотворення на українському ґрунті і збагачують
світову поезію новими образами та асоціаціями.
У М. Воробйова пейзаж часто виступає об’єктом творчої рефлексії і своєрідною декорацією до
медитацій ліричного героя. Розглянемо для початку твір "Проїхали комбайни" – "Combines cross the
sunlit dike" [7: 32-33]. У ньому автор поступово, образ за образом, змальовує картину спекотного
літнього дня, коли життя людини і природи перебуває в гармонії, а ліричний сюжет нагадує казку.
Образи природи анімізуються і антропоморфізуються через застосування метафор, якими автор
оживляє і міфологізує реальність, переводить її в іншу площину, в інший вимір. Вірш починається з
опису динамічного стану навколишнього світу:
Проїхали комбайни сонячною греблею.
У картоплях розквітли молодими голосами півники.
Із слив сповзають ріжечки туману.
Ховається червона тінь розпечених дерев.
Скрикує листя.
Combines cross the sunlit dike.
Down the potato drills, soprano cockscombs break into bloom
fog strips from plums.
© Василенко Г.В., 2006
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The trees’ sunburned shadows hide,
Leaves shriek.
Словесний образ першого рядка, відтворений калькуванням, задає тон цілому творові і викликає в
уяві картину сільського пейзажу в літній день. Далі йде низка словесних образів природи. У другому
віршовому рядку перекладу значення образного компонента у картоплях конкретизовано
експлікацією лексеми down the potato drills (у картопляних грядках), а безсполучникове порівняння
оригіналу подане у формі орудного відмінка молодими голосами в перекладі відтворює музичний
термін soprano, який набуває функції художнього означення і додає експресії твору. Дієслову
розквітли в перекладі відповідає break into bloom (вибухнули цвітом), де цей експресивний засіб
(ідіому) використано з метою передачі динаміки пейзажу і вираження настрою оригіналу. Наступний
словесний образ слив зазнав компресії, адже семантика ріжечків туману передається імпліцитно у fog
strips. Словесний образ тіні зазнав плюралізації, колірний епітет тіні червона замінено sunburned
(опалений сонцем), що передає колір асоціативно та компенсує компресію лексеми розпечених.
Пейзажна прелюдія змінюється міфологічним образом:
Сон з темним вузликом в саду прогулюється.
Зайшов на вгород, постояв біля опудала.
Ковзнув поглядом по вуликах.
Послухав, як перегукується вогонь.
A knapsacking dream skips through the orchard
enters the garden, stalls near the scarecrow,
glances at beehives
listens to fires cackle.
Перший рядок цього фрагмента відтворено перифразуванням з імплікацією лексеми світла і
кольору, а сон у тексті перекладу "прогулюється досить жваво, підстрибом" – skips.
Другий рядок передкладено калькуванням з темпоральними змінами, зумовленими нормою мови
перекладу. У третьому рядку знову спостерігаємо нормативну компресію фразеологічної одиниці
ковзнув поглядом контекстуальним відповідником glances. У четвертому – маємо в перекладі
синтаксичну трансформацію підрядного речення оригіналу в додаток у формі словосполучення. При
цьому дієслово перегукується конкретизувалось у cackle (ґелґотання, регіт), що передає образну
динаміку вогню, хоча і з дещо іншими семантичними відтінками.
Третя, завершальна, частина вірша вводить архетипний образ хлопчика, який зустрічається зі
сном:
Не знаючи, де буде ночувати,
Uncertain where to spend the night,
У хлопчика спитав: "А ти чий будеш? he asks a boy "- And who do you belong to?"
Медяника хочеш?"
Вийняв медяника з вузлика та й дає,
then holds out a honeycake.
"Спасибі…" – засоромивсь хлопчик.
"Thanks", the blushing boy replies.
Медяник солодкий, і сон солодкий.
The honeycake is sweet, like the dream.
У першому рядку цього фрагмента дієприслівник не знаючи трансформовано в прикметник
uncertain, дієслово ночувати – у словосполучення to spend the night.
У другому рядку спостерігаємо явище граматико-конотаційної реалії [5], для відтворення якої
віднайдено нормативний еквівалент у МП, який за формою відрізняється від оригіналу.
Останній фрагмент вірша ілюструє заміну синтаксичної категорії приєднання атрибутивною в
перекладі, що можна пояснити врахуванням культурної специфіки та особливостей поетичної мови
перекладу.
У перекладах верлібрових поезій М. Воробйова імплікація виступає частим явищем, що зумовлено
метою передачі враження оригіналу, оскільки редукція форми сприяє експресії змісту, а поетичному
мовленню властива недосказаність, яка в англійській мові іноді проступає виразніше.
У наступному рядку цього фрагмента відбулася модуляція виразу з вузлика та й дає – then holds
out a honeycake, яка зумовила імплікацію деталей оригіналу.
У передостанньому рядку вірша семантику дієслова засоромивсь передано засобом модуляції з
додаванням лексеми replies, тоді як в останньому рядку порівняння у формі повторів, зумовлене
тяжінням до народнопісенної традиції, відтворено порівнянням без повторів.
Слід зауважити, що народнопоетичний образ Сну, який у носіїв мови асоціюється з образом
народних колискових, може сприйматися як маловідомий казковий образ у мові й культурі перекладу,
тоді як образ дитини, хлопчика є універсальним архетипним образом. Перекладач наслідує манеру
поетичного письма автора, послідовно відтворюючи сюжет і створюючи у дещо екзотичній манері
фрагмент української дійсності.
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Розглянемо далі паралельні тексти вірша під назвою "Вечір" – "Evening" [7: 46-47], що є однією з
універсальних тем у поезії. Композиційно твір складається із двох частин у формі двох речень, що
зображують два фрагменти пейзажу. Перша частина є картиною природи, в якій існує ліричний герой,
котрий сприймає її із притаманною йому чутливістю та вмінням знаходити гармонію і помічати у
звичайному дивні казкові речі:
Сховався у жоржинах глечик,
A little jug down along the dahlias
а глечик той, як вечір
dusk in green stubble
із зеленою бородою,
пив молоко ліловими устами, –
sipped milk with lilac lips, –
а надворі стояв вечір у гілочках…
outside evening eased in among branches…
У перекладі відбулись зміни форми по вертикалі, змінена еквілінеарність, бракує одного
віршового рядка. Словесний образ глечика відтворено з уточненням little, що передає зменшувальний
компонент смислу (пор. глек – глечик) та заміною дієслова-присудка сховався на прислівник місця
down, який семантизує компонент оригіналу, але втрачається магічна динаміка метафори.
Наступні два рядки оригіналу з порівнянням у перекладі хоч і зазнали компресії dusk in green
stubble (сутінок у зеленій щетині), але відновлено поетику оригіналу, використано поетизм dusk,
котрий асоціативно передає семантику лексеми вечір. Колоритне казкове порівняння із зеленою
бородою виражено при цьому in green stubble (в зеленій щетині), що також передає асоціативні
зв’язки образу, але в більш прихованій формі. Імплікацію вжито для передачі експліцитного образу
оригіналу, з урахуванням контекстуальних особливостей МП. Друга частина є розвитком і
завершенням цієї казкової мініатюри, що відображає одвічний циклічний процес природних
метаморфоз і який є поширеним у міфопоетичному світі автора:
Після дощу по срібних дзеркальцях
After the rain, wooly cows floated
пливли корови волохаті,
on silver mirrors
полотна холоду несли.
bearing sails of cold.
Цей фрагмент картини пейзажу відтворено калькуванням, де здійснено перестановку образних
компонентів, викликану нормами МП. В обох текстах майже однакова кількість слововживань
(тридцять три одиниці оригіналу і тридцять п’ять слів перекладу). Транслят передає уподібнений
образ, розгорнуту метафору і приховані порівняння, усі колірні компоненти художнього образу також
відтворено в перекладі.
Пейзаж у М. Воробйова функціонує як матеріал, так і форма творення альтернативної реальності,
що уможливлюється через застосування розгорнутих метафор та введення міфологічних алюзій і
образів. Природна циклічна метаморфоза є архетипним універсальним мотивом у мистецтві, проте в
ліриці українського автора вона пройнята національною специфікою світобачення і світовідчуття.
Розглянемо для ілюстрації твір із символічною назвою "Вже тоне зелен-півень" – "The green
rooster sinks" [7: 42-43]. Міфологічний образ півня символізує ідею часових циклів, де сонце – символ
воскресіння, стабільності світобудови, смерті й відродження у природі. Сюжет вірша включає
архетипний мотив, міфологічні образи, повтори, які є ознакою фольклорної традиції. Міфологічний
образ виражає зв’язок мікрокосму й макрокосму, між природним і надприродним, зовнішнім і
внутрішнім змістом.
Використання кольоросимволіки в міфологічному контексті сприяє актуалізації магічних
властивостей зображуваних реалій. Так, зелен-півень – the green rooster символізує сезонний архетип,
перехід від літа до осені:
Вже тоне зелен-півень
The green rooster sinks
із золотом у горлі.
gold in his gullet.
Вода покрилась пір’ям,
Water wears eiderdown,
до неба не говорить.
dismisses the sky.
Мурахи зшили хату
промінними нитками.
Сучком жовтіє в дошці
пташчине ім’я.

Ants sew a home
with crossbeams of thread.
Yellowing wood knot
works a bird’s name.

Клубок із холоду
Knitting women
знайшли в’язальниці
found a ball of cold
і в’яжуть осінь
they knit autumn
змерзлими руками.
with chilled hands.
Весь твір виткано візерунком символічних субстантивних образів, поєднаних метафорою: зеленпівень – green rooster, вода – water, небо – the sky, мурахи – ants, пташка – a bird, клубок із холоду – a
ball of cold, в’язальниці – knitting women. Образи наділені людськими властивостями, які автор і вслід
161

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

за ним перекладач передають метафорою. У відтворенні словесних образів та їхньої динаміки
відбулися певні зміни. Словесний образ півня першого і другого віршових рядків відтворено
калькуванням із компресією прислівника вже, перевираження другого словесного образу у третьому й
четвертому рядках дає інші смислові відтінки: Вода покрилась пір’ям // до неба не говорить – Water
wears eiderdown // dismisses the sky (вода одягається в пух // за небом не скучає). Перша строфа
виражає архетипні уявлення про сонце, воду, землю й небо і містить міфологічні алюзії зі світовим
деревом. Отже, сюжет твору є однією з численних інтерпретацій світотворчого міфу.
У відтворенні наступного словесного образу у другій строфі вжито калькування та
перифразування засобом синтаксичної трансформації синтагми промінними нитками – with
crossbeams of threаd (перехресними променями нитки). У перекладі третього й четвертого рядків
другої строфи використано перифразування, яке спричинило конверсію дієслова з колірною ознакою
жовтіє в дієприкметник теперішнього часу yellowing, образний компонент дошка замінено
гіперонімом wood, а дію передає експліковане дієслово works.
Третя строфа говорить про прихід осені, введено міфологічний образ в’язальниць, що створює
асоціації з мавками, дріадами чи іншими міфологічними створіннями, адже основний міф
світотворення може використовуватися і функціонувати як на макрорівні загальної концепції
поетичного твору, так і на мікрорівні тропів, метафорики, алюзій, надаючи вагомості і внутрішнього
світла поезії [10: 46].
У окремих творах автора пейзаж функціонує як засіб вираження емоцій, драматичних колізій
буття. Так, наприклад, твір із назвою "Ти не прийшла" – "You didn’t come" [7: 62-63] передає
переживання ліричного героя через побачення, яке не відбулося. Слід звернути увагу на семантичну
трансформацію назви твору, спричинену граматичними особливостями МП, внаслідок чого
втрачається гендерна ознака і стає невизначеним число. Хто є адресат цього ліричного послання, стає
зрозумілим лише із контексту вірша та всієї збірки, автором якої є чоловік. Ліричний герой виражає
свої почуття, супроводжуючи їх зіставленням із природними реаліями, і в такий спосіб пояснює
причину маленької драми, ніби хоче довести, що почуття жінки такі ж мінливі, як і погода:
Ти не прийшла, бо трапляється дощ. You didn’t come, it rains sometimes
Ти завагалась, бо надходить осінь.
You hesitated, autumn nears
Ти запізнилась, бо річки течуть.
You were late, streams run
Ти не приийшла, бо ти не забула.
You weren’t afraid, you hadn’t forgotten.
Ти не прийшла тому,
You didn’t come
що можна прийти,…
coming was a comfort…
Перші п’ять анафоричних рядків передані майже дослівно з опущенням сполучника "бо", оскільки
безсполучниковий зв’язок більше притаманний МП [11: 143]; синтагма трапляється дощ виражена
інверсією it rains sometimes.
У шостому рядку модуляція що можна прийти - coming was a comfort конкретизує зміст
оригіналу, пояснюючи "жіночу логіку.
Однак у наступних рядках не відтворено анафоричних повторів зі словом "можна", що
компенсується використанням ефективного стилістичного прийому з компресією, який створює
поетичність та інтонаційну напругу в англомовному вираженні:
можна згадати про це,
you could dwell on it,
можна мріяти про це,
daydream it,
можна забути про це.
forget it.
Поступовим зменшенням рядків досягається посилення експресії змісту, що позначається на
звучанні та інтонації. Анафоричний повтор замінено епіфоричним, а кульмінацію ліричної мініатюри
передає найкоротший рядок forget it, що робить інтонацію не менш виразною, аніж в оригіналі.
Останні три рядки є ніби завершальним акордом малої ліричної мелодрами. Словесні образи, які
відтворено калькуванням, передають катартичні почуття жалю, суму і полегшення, бо життя
продовжується в інших проявах, образах, фарбах, які постійно змінюються:
А було так синьо увечері,
And dusk was so blue
що перехожі замість газет
passers-by carried white geese
несли білих гусей…
instead of newspapers…
І в першотворі, і в його перекладі дванадцять віршових рядків, але проти п'ятдесят чотирьох
слововживань оригіналу – сорок вісім у перекладі, що зустрічається нечасто, враховуючи особливості
лексико-граматичної системи МП. Це явище свідчить про застосування перекладачем імплікації як
стилістичного засобу відтворення вільного вірша автора.
Пейзаж є фоном і водночас засобом, символічним кодом вираження почуттів та світогляду автора.
Прикладом ілюстрації цієї тези може бути твір "На спогад" – "To Remember" [7: 60-61], який виражає
роздуми ліричного героя з імпровізованим співрозмовником, а можливо, і з самим собою. Деталі
пейзажу відіграють тут важливу символічну функцію:
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Ти збудував осередок любові.
You’ve built a snug for love.
Твій візок завернув до бічної алеї.
Your carriage cornered a sidestreet
Сам по собі спинився.
Came to a halt.
Далеко червоніють вишні…
In the distance, ruby cherries…
Перший рядок твору – оптимістична констатація досягнень людини. Воля і доля переплелися, і
невідомо, що переможе – власна воля чи веління долі. Людина ще не досягла бажаного, бо "далеко
червоніють вишні", що символізують омріяну мету. Два речення другого і третього віршових рядків
трансформовано в одне, при цьому втрачено граматико-конотаційну реалію через нульовий переклад.
Четвертий віршовий рядок зазнав лексико-граматичної трансформації далеко – in the distance, а
семантику дієслова червоніють (граматико-конотаційна реалія) передає кольороназва ruby.
Вишні червоніють, немов якась недосяжна мета чи далека мрія, якась особлива можливість, яку
можна реалізувати, якщо знати спосіб. У творі та його перекладі відбувається асоціативно-образна
гра. Напруга цієї гри зростає у другій строфі:
І коли їх нарвати хоч жменю,
Pick a handful
сісти на трухлу траву,
and park on a weathered bench
поволі дзьобати
peck at them idly
і кісточками прискати на всі боки,
flick pits all over the place
то й вечір із синім порожнім відром
then evening slides by
пройде повз тебе.
сarrying an empty blue pail.
Наведений фрагмент ілюструє компресію першого віршового рядка, заміну образу трухлої трави
на weathered bench (биту вітрами й дощами лаву) у другому рядку, декомпресію третього рядка з
заміною поволі на idly (ліниво), що надає дещо іншого семантичного відтінку. У четвертому рядку
спостерігаємо смислово-образне калькування, переміщення в перекладі компонентів п’ятого й
шостого віршових рядків зумовлено граматичними нормами МП. І в оригіналі, і в перекладі знову
виникає персоніфікований образ вечора один із ключових у поетиці автора. Він асоціюється з синім
кольором вечірнього неба, тільки цього разу він "з синім порожнім відром", котре, можливо,
символізує відсутність опадів і відсутність учинків ліричного героя. Сюжетну лінію завершує строфа:
А коли він тебе минатиме,
As it goes by
поціль у відро кісточкою.
fire a pit at the pail.
Велика синя вишня
A huge blue cherry tree
із синіми ягодами
clouded in blue berries
шумітиме тієї ночі.
will rustle at night,
І всі дні і ночі, що потім…
day after day, night after night.
Зіставний аналіз свідчить, що у першому рядку відбулася імплікація займенника тебе, у другому
застосовано калькування з переміщенням, у третьому – калькування, в четвертому рядку додане
описове clouded, що сприяє поетичності образу вишні в англомовному звучанні, а п’ятий рядок
відтворено калькуванням із компресією займенника тієї. У відтворенні останнього рядка вжито засіб
перифразування, в результаті якого словесні образи дня і ночі змінили форму множини на однину, а
словосполучення оригіналу синтаксично трансформувалося у два подібних за формою
словосполучення, обставину часу що потім передає англійське after. Повтори а в англомовному
звучанні передають семантику нескінченності часу й буття, сприяють вишуканому евфонічному
завершенню монологічного звертання ліричного героя до читача. Цей витончений прийом сприяє
ефектному відтворенню сильної позиції останнього віршового рядка.
Часом може виникати помилкове враження про те, що вільний вірш не так складно перекладати,
але, як свідчить аналіз паралельних текстів, дуже непросто віднайти ті відповідники, що дозволять і в
перекладі вірша відтворити його поетичність. "Кожна мова встановлює для поетів власні закони та
обмеження, дозволяє ті або ті винятки, диктує притаманні ритми і співзвуччя" [12: 81]. Перекладач
поезії враховує особливості МП, і намагається оптимально використати зміни в лексиці, синтаксисі,
вимові, інтонації, які неминучі при трансплантації українського художнього образу в англомовну
культуру. Зіставлення першотворів і перекладів поезій М. Воробйова засвідчує, що тут відбувається
синтезоване перекодування з домінантою у плані вираження, на основі чого відтворюється план
змісту, адже метафорична асоціативна поетика автора у верлібровій формі вимагає
мікростилістичного перекладу [13: 106]. Саме тому окремі словесні образи у складі макрообразів, як і
цілі художні образи, набувають дещо екзотичного, локального характеру, бо, застосовуючи тропний
переклад (термін Торопа), інтерпретатор має на меті відтворити виражальні засоби автора.
Отже, в ліриці М. Воробйова пейзаж виконує декілька важливих функцій:
- - служить засобом і формою творення альтернативної реальності через використання
метафор;
- - виступає як зовнішній світ, паралельний до внутрішнього світу людини, її переживань;
- - використовується як засіб вираження світогляду автора.
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Відтворення пейзажної лірики М. Воробйова має такі особливості:
1) максимальне відтворення образності засобами калькування, перифразування, модуляції,
стилістичних замін і адаптацій, оскільки образність є домінантною рисою верлібрових поезій;
2) морфо-синтаксичні трансформації у вигляді інверсій, зміни частин мови, зміни синтаксичних
зв’язків (модуляція тощо), лексико-граматичні трансформації (зміни форм словосполучень і речень,
тенденція до зменшення кількості речень у перекладі за рахунок подовження або редукції їх форми, а
саме - перевага компресії над декомпресією, що позначилася на імплікації окремих лексем та
віршових рядків і призвела до згортання експліцитного змісту образів першотворів, та виявилась
також у графічній формі слів, рядків і цілих текстів).
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Василенко Г.В. Особенности англоязычного перевода пейзажной лирики Николая Воробьёва.
В статье рассматривается проблема воссоздания пейзажной образности украинской поэзии на
английском языке. На основе сопоставительного анализа выделены способы перевода пейзажных
образов и особенности их функционирования в параллельных текстах.
Vasylenko H.V. The peculiarities of Mykola Vorobyov’s landscape lyrics translation into
the English language.
The article deals with the problem of the Ukrainian landscape images transfer in the English poetic
translation. The author analyses the kinds of landscape images translation and their function in the parallel
texts.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ НІМЕЦЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ
ЗНАЧЕННЯМ "ПРИСТОЙНИЙ"
Стаття присвячена формалізованій лінгвістичній процедурі інвентаризації лексикосемантичної групи німецьких прикметників зі значенням "пристойний". Метод інвентаризації
передбачає дослідження лексичного складу мови на основі лексикографічних джерел за
допомогою кількісних формул.
Останнім часом все актуальнішими стають спроби відтворення мовної картини світу за
допомогою визначення її окремих фрагментів. Для досягнення цієї мети таке визначення має бути
максимально об’єктивним, що вимагає звернення до формалізованої процедури, розробленої
Л.В. Бистровою, В.В. Левицьким та М.Д. Капатруком. Апробація цієї методики на матеріалі ще не
досліджуваної лексико-семантичної групи прикметників послужила основним завданням цієї статті.
Як відомо, в сучасній лінгвістиці вивчення лексики здійснюється шляхом дослідження
вичленовуваних із лексичного складу мови порівняно невеликих сегментів [1: 26] – лексичних
мікросистем, тобто груп лексем, об’єднаних структурно-семантичними відношеннями [2: 66], які
називають лексико-семантичними групами (ЛСГ). Іншими словами, ЛСГ – це групи слів однієї
частини мови, об’єднані певним спільним значенням. У статті на розгляд пропонується дослідження
ЛСГ прикметників зі значенням пристойний, що ще раніше не досліджувалася.
Сьогодні для аналізу ЛСГ використовують психофізіологічний, психолінгвістичний та
лінгвістичний методи інвентаризації, тобто виділення складу групи. Застосування перших двох
методів у роботі з іноземними мовами викликає певні труднощі, оскільки в дослідженні мають брати
участь носії мови.
Формалізований лінгвістичний метод інвентаризації ЛСГ базується на використанні
лексикографічних джерел. Для цього було розроблено компонентну методику, за якою два слова
вважаються семантично пов’язаними, якщо в тлумаченнях цих слів зустрічається хоча б один
спільний компонент [3: 75].
Компонентний аналіз словникових дефініцій можливий на основі одного або декількох словників.
Якщо опиратись лише на один словник, то ті компоненти, що ідентифікують слова та відносяться до
однієї семантичної сфери, будуть показані неповно й непослідовно [4: 52]. Тому для інвентаризації
прикметників зі значенням пристойний доцільно використовувати якомога більшу кількість
словників, що дозволяє отримати об’єктивніші дані.
Отже, ґрунтуючись на процедурі, розробленій у Чернівецькій квантитативній школі
[LewBystrKap], інвентаризацію ЛСГ доцільно проводити за певним алгоритмом:
1. Визначення домінанти (імені) групи.
2. Формування вихідного списку на основі одномовних словників.
3. Визначення ваги домінанти (тест на ім’я).
4. Визначення ядерного (тест на ядро) та центрального складу ЛСГ.
5. Формування периферійного складу групи [5:102].
Дослідження проводиться за допомогою кількісних методів, що дає змогу оптимально й
об’єктивно визначити склад досліджуваної групи.
Посилаючись на об’єднану індуктивно-дедуктивну мовно-психологічну класифікацію
прикметників, розроблену О.Д. Огуєм [6: 43-44], було вибрано домінанту групи – прикметник
anständig.
Наступний етап полягає в аналізі тлумачних та синонімічних словників (Agricola, Duden, Görner /
Kempcke, Wahrig та ін.), на основі яких складається список компонентів, які описують домінанту
групи (див. таблицю 1). Далі за цими ж словниками формується список слів, які тлумачаться
прикметником anständig, тобто домінантою групи (див. таблицю 2).
Таким чином, отримуємо ЛСГ прикметників зі значенням пристойний. Та оскільки семантична
відстань між словами списку та основним значенням домінанти в деяких випадках видається
значною, необхідно за допомогою кількісних методів уточнити межі ЛСГ та вилучити зі списку
слова, які явно не тлумачать слово anständig як пристойний.
Для цього потрібно звернутись до формули, запропонованої Л.В. Бистровою, В.В. Левицьким та
М.Д. Капатруком, за якою можна вирахувати вагу кожного компонента в тлумаченні слова:

W =

( n + 1) - r
n

( 1 ),
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де W – вага досліджуваного компонента тлумачення, n – кількість компонентів (або рубрик) у
тлумаченні, r – порядковий номер (ранг) компонента (або рубрики) в словниковій статті.
Ця процедура ґрунтується на припущенні, що чим ближче до пояснюваного слова знаходиться
інше слово в словниковій дефініції, тим тіснішим зв’язком характеризується семантика обох слів
[7:130].
Отже, найбільшу вагу має той компонент, який в тлумаченні стоїть найближче до пояснюваного
слова.
Кількісний показник ваги компонента може коливатись від 0 до 1.
Для отримання об’єктивних результатів необхідно вирахувати середню вагу кожного компонента
за всіма словниками за формулою:

Wcep . =

W1 + W2 + ...Wn
n

( 2 ),

де Wсер. – середня вага компонента, W1, W2 – вага компонента в окремо взятому словнику, n –
кількість словників.
Отже, починаємо формувати вихідний список слів, вираховуючи вагу компонентів у смисловій
структурі домінанти anständig.
Таблиця 1
Вага компонентів у смисловій структурі домінанти anständig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ehrbar
ehrlich
fair
fein
gebührend
grundanständig
gut
hochanständig
honett
korrekt
lauter
manierlich
ordentlich
rechtschaffen
reell
salonfähig
sauber
schicklich
sittenstreng
sittsam
solid[e]
wohlanständig
wohlerzogen
züchtig

1

0,33

Wahrig

Peltzer

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5

Wсер.
Pekrun

Klappenbach
Steinitz

Kempcke

Görner
Kempcke

Duden

Bünting

Agricola

№ Прикметники

1

1

1
1

1
1

0,16
1
1

1
1

1

1
1

0,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

0,37
0,33
0,22
0,11
0,11
0,11
0,27
0,11
0,22
0,02
0,22
0,22
0,2
0,22
0,11
0,11
0,11
0,44
0,11
0,22
0,11
0,11
0,22
0,11

Наступний крок – проведення тесту на домінанту, тобто вирахування ваги домінанти anständig в
тлумаченні слів вихідного списку (за формулами 1,2) для визначення ядра групи. До списку додано
ще три слова, які хоча і не трактують домінанту, але трактуються нею.
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Таблиця 2
Вага домінанти anständig в тлумаченні слів вихідного списку
(тест на домінанту для визначення ядра)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

bieder
ehrbar
ehrlich
fair
fein
gebührend
grundanständig
gut
hochanständig
honett
korrekt
lauter
manierlich
ordentlich
rechtschaffen
reell
salonfähig
sauber
schicklich
sittenstreng
sittlich
sittsam
solid[e]
wacker
wohlanständig
wohlerzogen
züchtig

2

3

4

5

6

Peltzer

Wahrig

Wсер.
Pekrun

Klappenbach
Steinitz

Kempcke

Görner
Kempcke

Duden

Bünting

Agricola

№ Прикметники

7

8

9

1
1

0,5
0,4

0,5
1
0,6
1
0,57
1
1

0,72

0,66
0,75

1
0,75
1
1

1
1
0,63
0,5
1
0,64
1
1

1
0,33
1

0,33
1

1
0,14
1

1
1

1
1

1

0,5

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

0,66
0,5

1
0,25

1

1
1

1
1

0,25
1

1

1
1
1

0,5
1

0,33
1

0,5
0,57
1
1

0,6

1
0,5

1
1

1
1
1

0,75
1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

0,11
0
0,44
0,94
0,35
0,05
0,44
0,4
0,44
0,66
0
0,14
0,33
0,5
0,55
0,44
0,05
0,4
0,28
0,11
0,22
0,33
0,32
0,22
0,44
0,33
0,33

Провівши тест на ім’я, одразу виключаємо із вихідного списку прикметники ehrbar i korrekt,
оскільки вони не описуються домінантою в жодному із словників.
Далі обираємо показник 0,5 (та вище) пороговою величиною входження слова в ЛСГ і перш за все
визначаємо ядро групи. До ядра мають входити слова, що якомога повніше описують основне
значення слова anständig та найтісніше пов’язані з поняттям пристойний. При формуванні ядра слід
також обов’язково враховувати принцип частотності, тобто частоту вживаності імені в тлумаченні
слів вихідного списку. Якщо взяти за поріг входження 5 із 9 словників, то ядро мають складати
прикметники fair (0,94), honett (0,66), rechtschaffen (0,55), ordentlich (0,5). Та оскільки слова fair і
honett мають іноземне походження і тому не можуть бути 'ядровими', потрібно провести додаткове
тестування, щоб підтвердити або спростувати їх входження в ядро групи.
Тест на ядро дає змогу визначити, які ще слова групи можуть входити в її основний склад. Слово,
семантика якого може бути описана хоча б одним компонентом ядра (із заданою вагою не менше 0,5),
включається до основного складу групи (див. таблицю 3).
Також цим тестом перевіримо, чи тлумачаться прикметники групи словами fair і honett.
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Таблиця 3
Вага ядрових слів у тлумаченні інших
(тест на ядро)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Прикметники
anständig
bieder
ehrlich
fair
fein
gebührend
grundanständig
gut
hochanständig
honett
lauter
manierlich
ordentlich
rechtschaffen
reell
salonfähig
sauber
schicklich
sittenstreng
sittlich
sittsam
solid[e]
wacker
wohlanständig
wohlerzogen
züchtig

Wсер. ядрових слів у тлумаченні інших
rechtschaffen ordentlich
fair
honett
0,22
0,77
0,22

0,2

0,22

0,22

1

0,08
1
0,05
0,3
1
0,1

0,13
1
0,1
0,1
0,57

0,22
0,77

0,1

Wсум. = Wсер.
дом. + Wсер. ядр.
слів
0,88
0,66
1,94
0,35
0,05
0,44
0,48
0,44
1,66
0,19
0,46
1,8
1,65
0,64
0,05
0,97
0,28
0,11
0,22
0,33
0,64
0,99
0,44
0,33
0,33

Проаналізувавши результати тесту на ядро, приходимо до висновку, що прикметники fair і honett
дійсно не описують слів списку, а отже не входять в ядро групи.
На останньому етапі за даними підрахунків проводимо стратифікацію вихідного списку,
розділивши його на чотири групи:
1. 'Ядровими' залишаються прикметники ordentlich (1,8) та rechtschaffen (1,65).
2. Прикметники fair (1,94) і honett (1,66) включаємо до центрального складу ЛСГ, куди також
відносяться слова з Wсум. від 0,5 до 1: bieder (0,88), ehrlich (0,66), reell (0,64), sauber (0,97),
solid (0,64), wacker (0,99).
3. До периферійного складу зараховуємо прикметники з Wсум. від 0,1 до 0,5: fein (0,35),
grundanständig (0,44), gut (0,48), hochanständig (0,44), lauter (0,19), manierlich (0,46), schicklich
(0,28), sittenstreng (0,1) sittlich (0,22), sittsam (0,33), wohlanständig (0,44), wohlerzogen (0,33),
züchtig (0,33). Вони рідко тлумачать слова anständig, ordentlich та rechtschaffen і тому не
входять в основний склад ЛСГ.
4. Прикметники далекої периферії, Wсум. яких наближається до нуля, практично не описуються
ні домінантою, ні 'ядровими' словами. Це прикметники gebührend (0,05) та salonfähig (0,05).
Таким чином, за допомогою формалізованої процедури інвентаризації об’єктивно встановлено
склад ЛСГ прикметників зі значенням пристойний.
Основний склад:
домінанта – anständig;
ядро – ordentlich, rechtschaffen;
центральний склад – bieder, ehrlich, fair, honett, reell, sauber, solid, wacker;
ближня периферія – fein, grundanständig, gut, hochanständig, lauter, manierlich, schicklich,
sittenstreng, sittlich, sittsam, wohlanständig, wohlerzogen, züchtig.
Поява в ядрі двох слів іноземного походження (fair, honett) демонструє вплив соціокультурних
факторів на формування лексико-семантичної групи. Тому отримані результати – інвентаризовані
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прикметники – доцільно дослідити на рівні текстів. Крім того, слід визначити їх синтагматичні та
парадигматичні особливості.
Метод інвентаризації можна у перспективі застосовувати при укладанні різного типу словників, а
саме ідеографічного словника, в якому окремій статті відповідала б конкретна ЛСГ.
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Горлова Л.А. Инвентаризация лексико-семантической группы немецких прилагательных со
значением "приличный".
Статья посвящается инвентаризации лексико-семантической группы немецких прилагательных со
значением "пристойный". С помощью метода инвентаризации исследуется лексический состав
языка на основе лексикографических источников при использовании количественных формул.
Horlova L.A. Inventarization of the lexico-semantic group of German adjectives with the
meaning "decent".
This article deals with the inventarization procedure of the lexico-semantic group of the German adjectives
with the meaning 'decent'. The inventarization method implies the investigation of the vocabulary on the
basis of lexicographical sources by means of using some quantitative formulae.
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СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОЛУЧУВАНОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ
ГРУП ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ
Стаття присвячена дослідженню сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з
іменниками в англійській та американській пресі. Розглянуто залежність між частотою вживання
та χ². Встановлені сильні, середні та слабкі зв’язки ЛСГ прикметників з іменниками на основі
статистичної обробки отриманих даних.
Як засвідчують лінгвістичні дослідження, "навряд чи в оточуючий нас дійсності знайдеться більш
складне і суперечливе явище, ніж мова, в природі якої, примхливо переплітаючись, знаходять своє
переломлення і відображення основні діалектичні категорії, закони об'єктивної дійсності, людського
пізнання і загальноісторичного досвіду: співвідношення матеріального й ідеального, динамічна
взаємодія форми і змісту, діалектичне протиріччя об'єктивного і суб'єктивного, загального й
окремого, абстрактного і конкретного" [1: 36].
Саме тому на сучасному етапі розвитку семантики особлива увага приділяється вивченню не
тільки власне семантики, але й синтагматичних характеристик лексичних одиниць (ЛО), які
виражаються через словосполучення. Для визначення відношень між словами в словосполученнях
використовують терміни валентність, "сполучуваність". Валентність – здатність слова створювати
навколо себе певні вільні позиціі, що займаються певними обов’язковими та факультативними
актантами, тобто є лише потенційною сполучуваністю без реалізації сполучувальних задатків слова
[2: 24]. Сполучуваність – його здатність вступати з іншими словами у сполучення за певними
синтаксичними моделями [3: 28].
Проблемою сполучуваності слів займалися такі відомі лінгвісти, як Н.Н. Амосова, А.А. Уфімцева,
Д.М. Шмельов, П. Гребе, В.В. Левицький, М.Д. Степанова, С.Д. Кацнельсон, а закони сполучуваності
досліджували В.Г. Гак, М.А. Гойхман, Ю.Д Апресян та ін. Питання сполучуваності прикметників з
іменників вивчалося в роботах Л.В. Бистрової, Н.Д. Капатрука, О.Н Бондіної, М.О. Шехтмана.
Вивченням сполучуваності прикметників з іменниками в газетно-публіцистичних текстах у німецькій
мові займалась В.М. Баскевич, однак сполучуваність прикметників з іменниками в англійській та
американській пресі ще не була об’єктом дослідження. Тому детальніше зупинимося на особливостях
сполучуваності в англомовній публіцистиці.
Метою нашої наукової розвідки є дослідження сполучуваності лексико-семантичних груп (ЛСГ)
прикметників з іменниками в англомовній пресі за допомогою статистичних методів та впливу
стильового фактору на силу сполучувального зв’язку. Ще Б. де Куртене зазначав, що потрібно
застосувати в мовознавстві кількісне, математичне мислення [4: 17]. Статистичні методи вже давно
широко використовуються у мовознавстві для забезпечення точності дослідження при вивченні та
описі лінгвістичних об’єктів, що обумовлюється системним характером мови, якій притаманні
кількісні ознаки, кількісні характеристики [5: 11]. Для використання квантитативних методів для
дослідження тих чи інших об’єктів досить, "щоб ці об’єкти демонстрували повторюваність,
періодичність своїх якостей, володіли тією чи іншою мірою інваріантними відношеннями, мали
закономірний поділ своїх параметрів [6: 42-43].
У результаті суцільної вибірки з газетно-публіцистичних текстів англійських та американських
газет (the Times, the Independent, the Guardian, the Washington Post, the New York Times, the Los
Angeles Times), опублікованих у період 2001-2002 рр., було отримано 10137 синтагм, що включають
словосполучення прикметників з іменниками в атрибутивній та предикативній функціях.
Робота включала наступні етапи:
1. На основі отриманої таблиці про частоту прикметників і відповідних синтагматичних зв'язків з
іменниками були зроблені альтернативні (чотирипільні) таблиці для подальшої статистичної обробки
[7: 102-103]. Взято до уваги сполучення, що зустрічалися більше ніж 5 разів [ 8: 31].
2. Зіставлення альтернативних (чотирипільних) таблиць.
3. Статистичний аналіз чотирипільних таблиць: встановлення хі-квадрат з метою виявлення
статистично значущих зв'язків.
4. Визначення за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості (К) ступеня взаємозв'язку між ЛО.
5. Обробка та інтерпретація отриманих даних.
Для визначення наявності чи відсутності зв'язку між ознаками використовують критерій χ² [9: 31].
Мінімальною величиною χ², при якій зв'язок між ознаками вважається суттєвим, є величина χ²> 3,84,
при df=1. Випадки, коли χ²< 3,84, вважатимемо статистично несуттєвими і в таблицю не
вноситимемо. Величини χ² і коефіцієнта спряженості К обчислювалися за формулами, які вказані у
© Данилович О.Д., 2006
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[9: 31-32]. Якщо за допомогою критерію χ² можна визначити, чи є суттєвим чи несуттєвим
перевищення емпіричних частот над тими, що очікуються, то К показує ступінь цього зв'язку.
За отриманими результатами відзначимо найбільші показники χ² (з урахуванням К) для наступних
семантичних підкласів прикметників з іменниками: "вік, час" з підкласом іменників "відрізки часу,
доби, періоду" – 3094,05 (К=0,552); "зовнішність людини" з підкласом "частини тіла" – 2271,367
(К=0,473); "емоційний стан та почуття" з підкласом "люди взагалі, за віковою і статевою та
родинною ознаками" – 5065,727 (К=0,707); "емоційний стан та почуття" з підкласом "власні назви,
імена прізвиська" – 521,312 (К=0,229); "національна приналежність" з групою іменників "явища та
поняття суспільно-політичного життя" – 232,2 (К=0,151); "національна приналежність" з підкласом
"збірні позначення живого" – 111,993 (К=0,105).
На перший погляд може здатися, що чим вища частота вживання, тим більшим є показник χ².
Однак нами відзначені випадки, коли при низький частоті вживання є значні величини χ²:
"зовнішність людини" з підкласом "частини тіла" – 2271, 367 (К=0,473) з частотою вживання 9; "колір
та яскравість" з підкласом "одяг" – 459,932 (К=0,213) при частоті вживання 10 та з підкласом
"найменування закладів, будівель, приміщень" – 1156,65 (К=0,338) з частотою вживання 82.
І, навпаки, у деяких випадках спостерігається висока частота вживання і відносно низький χ²:
підклас прикметників "за географічним розташуванням" з підкласом іменників "географічні об’єкти,
адміністративні одиниці" (χ²=8,19 К=0,028) при частоті вживання 178; підклас прикметників "за
сферою діяльності об’єкта" з підкласом "дії, процеси, перетворення, факти, вчинки" (χ²=9,56 К=0,031)
при частоті вживання 473; підклас прикметників "за сферою діяльності об’єкта" з підкласом
"найменування закладів, будівель, приміщень" (χ² = 7,21 К= 0,027) при частоті вживання 147.
Щоб доказово встановити, чи спостерігається залежність між частотою вживання окремих
підкласів прикметників з іменниками та величиною χ², ми присвоїли отриманим величинам ранги і
використали для обчислень коефіцієнт рангової кореляції [9: 27]. Це дало змогу за допомогою
статистичної процедури простежити, наскільки пов’язані частота вживання окремих підкласів
прикметників та величина χ². Розглянемо залежність на прикладі двох підкласів прикметників, один із
яких "за сферою діяльності об’єкта" має найбільшу кількість корелюючих пар (8), та підклас
прикметників "емоційний стан", де зафіксована найбільша величина χ² з кількістю корелюючих пар
(4). Рангова кореляція, що була проведена з підкласом прикметників "за сферою діяльності об’єкта"
та корелюючими підкласами іменників, становить від’ємну величину 0,244. Що ж стосується
кореляції з підкласом "емоційний стан" з відповідними підкласами іменників, то при df=4 та P=0,05
рангова кореляція мала б дорівнювати 0,754, проте отриманий нами коефіцієнт відповідає 0,4.
Результати рангової кореляції в обох випадках свідчать про відсутність прямої залежності між
частотою вживання та χ².
Ступінь зв'язку між досліджуваними явищами вираховується за допомогою коефіцієнта взаємної
спряженості К (коефіцієнт Чупрова), між –1 до +1 [9: 33], який ми використали, щоб установити та
розмежувати зв'язки на "слабкі", "середні" та "сильні".
Оскільки в нас сила зв'язку коливається від 0,019 до 0,7, тоді умовно приймається, що
а) величини К = менше 0,06 відповідають слабкому зв'язку;
б) величини від К = 0,06 до 0,15 відповідають середньому зв'язку;
в) величини К, що більше 0,15, свідчать про наявність сильного зв'язку.
Отже, наступні ЛСГ прикметників з іменниками мають сильний зв'язок:
1.) "вартість, значення, якості та функції" з ЛСГ "абстракції": divine inspiration, full transparency
(К=0,158);
2.) "вік, час" з групою іменників "відрізки часу, доби, періоду, пори року": last month, next year (К=
0,552);
3.) "національна належність" з ЛСГ іменників "явища та поняття суспільно-політичного життя":
British government, the Israeli election (К=0,151);
4.) "форма, обсяг, величина" з іменниками "збірні позначення живого": a narrow majority, a tiny
minority (К=0,167);
5.) "форма, обсяг, величина" з ЛСГ "кількість, обсяг": the total amounts, an average score (К=0,18);
6.) "колір та яскравість" з підкласом іменників "заклади, будівлі, приміщення": orange prison, the
White House (К=0,338);
7.) "колір та яскравість" із ЛСГ "одяг": black jacket, green uniforms (К = 0,213);
8.) "емоційний стан та почуття" з іменниками, що позначають людей взагалі, за віковою, статевою
та родинною ознаками": we are happy to reach an agreement, he was embarrassed and deeply
disappointed (К= 0,707) ;
9.) "емоційний стан та почуття" з ЛСГ "власні назви, імена, прізвиська": Mr.Blair has become more
self-confident (К = 0,229);
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10.) "зовнішність людини" з групою іменників що позначають "частини тіла": an oval face, a long
hair (К = 0,473).
Спостерігається середній зв'язок між наступними ЛСГ:
1.) ЛСГ прикметників "за сферою діяльності об'єкту" з підкласом іменників "матерія, речовина": a
nuclear bomb, chemical agents (К=0,091);
2.) "національна належність" з групою іменників "збірні позначення живого": Taliban forces, the
Japanese public, German troops (К=0,105);
3.) "інтенсивність, міра" з групою іменників "економічні поняття": annual sales, double taxation
(К=0,120);
4.) "поведінка та дії у відношенні до об'єкта" з групою іменників "люди взагалі, за віковою,
статевою та родинною ознаками": he finds himself not only ignored (К=0,135);
5.) "поведінка та дії у відношенні до об'єкта" з ЛСГ іменників "власні назви, імена, прізвиська":
Moscow remained skittish, an ungrateful Washington (К=0,146);
6.) "риси характеру, звички та інші властивості людини" з групою іменників "власні назви, імена,
прізвиська": prompt Al Gore, Mr.Clinton was bald and confident (К=0,106);
7.) "риси характеру, звички та інші властивості людини" з підкласом іменників "люди взагалі": a
cheerful and social boy, he is sceptical (К=0.135);
8.) "зовнішність людини з ЛСГ іменників "люди взагалі, за віковою, статевою та родинною
ознаками": he has turned a sickly white, a slight pale (К=0,102);
9.) "за сферою діяльності об'єкта" з ЛСГ "люди за професією, посадою, видом занять,
національністю, місцем проживання" medical specialists, biological experts (К=0,063);
10.) "за сферою діяльності об'єкта" з іменниками, що позначають "назви організацій, компаній,
угрупувань": a presidential committee, a militant group, a terrorist organisation (К=0,083);
11.) "за сферою діяльності об'єкту" з іменниками "документи, терміни, угоди, програми": chemical,
biological and nuclear weapons programs, court documents (К = 0,088);
12.) "національна належність" з ЛСГ іменників "люди за професією, посадою, видом занять,
національністю, місцем проживання": an American senator, British ambassadors, Russian doctors (К=
0,066);
13.) "адміністративні, регіональні, класові розмежування з ЛСГ іменників "явища та поняття
суспільно-політичного життя": public opposition, state terrorism, provincial administration (К = 0,066);
14.) "порівняння об'єкта з ознаками інших предметів" з групою іменників "дії, процеси,
перетворення, факти, вчинки": a real change, a false choice, true intentions (К = 0,066);
15.) "порівняння об'єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ іменників "абстракції": the true nature
of price pressures, the real value, the real reason (К = 0,076);
16.) "просторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалості" ЛСГ іменників "відрізки часу,
доби, періоду, пори року": a long time, a short term, a full year (К = 0,065);
17.) "за складом, матеріалом об'єкта" з групою іменників "неживі предмети, речі, механізми": acid
bomb, paper tickets (К = 0,061).
Можемо констатувати слабкий зв'язок між ЛСГ прикметників та іменників:
1.) "за сферою діяльності об'єкта" з підкласом іменників "дії, процеси, перетворення, факти,
вчинки": financial research, market expectations, military action (К = 0,031);
2.) "за сферою діяльності об'єкта" з ЛСГ іменників "заклади, будівлі, приміщення": chemical
factories (К = 0,027);
3.) "за сферою діяльності об'єкта" з ЛСГ іменників "неживі предмети, речі, механізми": military
helicopter, medical equipment (К= 0,036);
4.) "за сферою діяльності об'єкта" з групою іменників "положення, стан, становище": a financial
position, an economic boom (К=0,036);
5.) "вартість, значення, якості та функції" з ЛСГ "робота, праця, продукт діяльності" important
practice, base production (К= 0,038);
6.) "вік, час" з ЛСГ іменників "явища та поняття суспільно-політичного життя": early elections, a
new mandate (К= 0,019);
7.) "національна належність" з підкласом "неживі предмети, речі, механізми": an American plane, a
French tanker (К= 0,034);
8.) "форма, обсяг, величина" з ЛСГ іменників "економічні поняття": an average income, the huge
liabilities (К= 0,03);
9.) "форма, обсяг, величина" з групою іменників "назви організацій, компаній, угрупувань": a
global company, the broadest coalition (К= 0,023);
10.) "форма, обсяг, величина" з ЛСГ іменників "заклади, будівлі, приміщення": an average room, a
circular building (К= 0,048);
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11.) "адміністративні, регіональні, класові розмежування" з ЛСГ іменників "люди за професією,
посадою, видом занять, національністю, місцем проживання": federal investigators, the presidential
adviser, provincial leaders (К= 0,055);
12.) "адміністративні, регіональні, класові розмежування" з іменниками що позначають "заклади,
будівлі, приміщення": a civilian airport, local councils (К= 0,045);
13.) "порівняння об'єкта з ознаками інших предметів" з ЛСГ іменників "робота, праця, продукт
діяльності": false reports, nefarious activities (К= 0,032);
14.) "за географічним розташуванням" з ЛСГ іменників "назви організацій, компаній, угрупувань":
the European commission, Asian organisation (К= 0,028);
15.) "за географічним розташуванням " з ЛСГ іменників "географічні об'єкти, адміністративні
одиниці": (К= 0,028); the Mediterranean island, the Atlantic coast
16.) "інтенсивність, міра" з підкласом "дії, процеси, перетворення, факти, вчинки": the sudden
conflicts, intense activity, excessive charges (К= 0,049);
17.) "інтенсивність, міра" з іменниками що позначають "абстракції": zero tolerance, maximum
transparency (К= 0,047);
18.) "інтенсивність, міра" з ЛСГ іменників "положення, стан, становище": increasing frustration, the
gradual recovery (К= 0,026);
19.) "просторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалості" з ЛСГ іменників "дії, процеси,
перетворення, факти, вчинки": the shortest search, endless investigations (К= 0,019);
20.) "просторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалості" з ЛСГ іменників "економічні
поняття": long-term divident, a continuing liability (К=0,026);
21.) "колір та яскравість" з підкласом іменників "неживі предмети, речі, механізми": black gates,
white bag (К=0,022);
22.) "емоційний стан" з ЛСГ іменників "люди за професією, посадою, видом занять,
національністю, місцем проживання": the inspectors were happy, shocked ministers (К=0,052);
23.) "емоційний стан" з ЛСГ іменників "люди, пов'язані певними взаємовідносинами": irritating
passengers, his friends were furious (К=0,056);
24.) "поведінка та дії у відношенні до об'єкта" з підкласом "дії, процеси, перетворення, факти,
вчинки": merciless hunt for terrorists, the adverse effects (К=0,032);
25.) "поведінка та дії у відношенні до об'єкта" з ЛСГ іменників "люди за професією, посадою,
видом занять, національністю, місцем проживання": an implacable opponent, the predatory oligarch
(К=0,03);
26.) "поведінка та дії у відношенні до об'єкта" з ЛСГ іменників "назви організацій, компаній,
угрупувань": companies are more reluctant, company is adamant (К=0,038);
27.) "за складом, матеріалом об'єкту" з ЛСГ "робота, праця, продукт діяльності" the metal products,
steel products (К=0,059);
28.) "за складом, матеріалом об'єкту" з ЛСГ іменників "матеріали, речовини": uranium compounds,
a liquid substance (К=0,054);
29.) "природний та фізичний стан" з ЛСГ "заклади, будівлі, приміщення": sealed offices (К=0,022);
30.) "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників "географічні об'єкти, адміністративні
одиниці": stained streets, the city was tense (К=0,025);
31.) "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників "неживі предмети, речі, механізми": burned-out
vehicles, sunken tanker (К=0,039);
32.) "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників "положення, стан, становище": nervous
breakdown, the situation was tense (К=0,035);
33.) "природний та фізичний стан" з ЛСГ іменників "люди, пов'язані певними взаємовідносинами":
freed hostages, asphyxiated hostages (К=0,043);
34.) "природний та фізичний стан" з ЛСГ "люди взагалі, за віковою, статевою, родинною
ознаками": pregnant mother, hundreds of people were made homeless (К=0,054);
35.) "риси характеру, звички та інші властивості людини" з ЛСГ "люди за професією, посадою,
видом занять, національністю": the suave dean, Russians are skeptical (К=0,038);
36.) "риси характеру, звички та інші властивості людини" з ЛСГ іменників "збірні позначення
живого": telerant nations, heroic defence forces (К=0,019);
37.) "риси характеру, звички та інші властивості людини" з ЛСГ іменників "люди, пов'язані
певними взаємовідносинами": customers were good-humoured, the staunchest supporters (К=0,040);
38.) "релігія, раса" з підкласом "люди за професією, посадою, родом занять": Muslim scholar,
Islamic extremists (К=0,038);
39.) "релігія, раса" з іменниками, що позначають "абстракції": Muslim fundamentalism, Islamic
charities (К=0,029);
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40.) "швидкість" з ЛСГ іменників "дії, процеси, перетворення, факти, вчинки": a slow start, a quick
reaction (К=0,047);
41.) "оцінка розумових здібностей людини" з групою іменників "люди за професією, посадою,
родом занять": a serious-minded pilot (К=0,039).
Нами було встановлено 11 сильних зв’язків. Високу величину коефіцієнта К у ЛСГ "вік, час" у
сполученні з ЛСГ іменників "відрізки часу, доби, періоду, пори року (К=0,552); "зовнішність людини"
з "частинами тіла" (К=0,473) можна пояснити тотожністю семантичних ознак, і це цілком
закономірно, тому що прикметники та іменники, які входять до вказаних лексико-семантичних груп,
мають спільні семи. Сильний синтагматичний зв’язок ЛСГ "колір та яскравість" з підкласом
іменників "заклади, будівлі, приміщення" (К=0,338) та з підкласом іменників "одягу" (К=0,213)
обумовлюються відсутністю протилежних сем. Сполучуваність ЛСГ "емоційний стан та почуття" з
підкласом іменників, що позначають людей взагалі, за віковою, статевою та родинною ознаками
(К=0,707), а також з "власними назвами іменників, прізвиськами" (К=0,229) є природнім, тому що
людям притаманний емоційний стан, певна реакція на подію, стосунки, тощо, тобто між цими
підкласами є максимальна схожість семантичних ознак. Це означає, що інтенсивність сполучуваності
зумовлена виключно мовними факторами.
У наступному нашому дослідженні ми розглянемо семантичну сполучуваність ЛСГ прикметників
з іменниками, проаналізуємо синтагматичні зв’язки та визначемо ступінь сполучуваності кожної ЛСГ
прикметників, буде встановлено основні риси тих ЛСГ прикметників, які мають найбільший
коефіцієнт вибірковості.
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Матеріал надійшов до редакції 17.04.2006 р.
Данилович О.Д. Статистические характеристики сочетаемости лексико-грамматических
групп прилагательных с существительными в английской и американской прессе.
Статья посвящена исследованию сочетаемости лексико-семантических групп
прилагательных с существительными в английской и американской прессе. Рассмотрено
зависимость между частотностью употребления и χ². Были установлены сильные,
средние и слабые связи ЛСГ прилагательных с существительными и на основании
статистической обработки полученных данных.
Danylovych O.D. Statistic characteristics of valency of lexical-semantic groups of adjectives with nouns
in English and American press.
The article studies the peculiarities of adjectives valency in English and American press with the help
of χ² . The dependence between the usage frequency and the quantity of χ² was not confirmed.
According to the intensity the force of connection between the lexical-semantic groups of adjectives
with nouns by means of K were divided into the groups with high intensity, middle intensity and
low intensity.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ В РІЗНИХ ВИДАХ ДИСКУРСУ
(на матеріалі творів Д. Оруелла)
У статті розглянуто особливості ідіостилю як сукупності формальних та стилістичних
особливостей, притаманних мовленню конкретної мовної особистості, виділенню та дослідженню
особливостей ідіостилю в різних видах дискурсу.
Вивчення ідіостилю окремої особи є надзвичайно важливим, адже мовна особистість може бути
унікальною. Як носій культурного ідіолекту вона може стати суттєвим компонентом культурної
парадигми. Крім того, ідіолект однієї особи може мати важливий вплив на розвиток мови,
становлення норми та формування риторичних традицій. Проблема ідіолекту не є абсолютно новою:
цілеспрямоване вивчення індивідуального стилю розпочалося ще за часів Давньої Греції. Цьому
сприяла поява талановитих ораторів, кожний з яких виробив свій стиль, показавши унікальні
можливості мови як засобу переконання.
Проблема мови та особистості виникла з постановкою таких глобальних питань, як соціальна
природа мови, співвідношення мови індивіда та колективу. Індивідуальний стиль формується під
впливом багатьох чинників, у тому числі позамовних. Проте позамовні чинники впливають на
становлення індивідуального стилю лише опосередковано. Більш важливим чинником формування
індивідуального стилю є індивідуальний вибір тих чи інших мовних засобів.
Проблемами вивчення ідіостилю займалися такі фахівці, як Г.І. Богін, Ю.М. Караулов,
В.П. Нерознак, С.Г. Воркачев (вивчали поняття ідіолекту як мови особистості в соціумі),
А.А. Залевська, С.В. Лєбєдєва, Г.В. Ейгер, І.А. Раппопорт, А.В. Захарова, Е.Н. Гуц, Л.П. Крисін
(вивчали особливості ідіолекту з соціальної, культурної та психологічної точок зору). Хоча у
лінгвістиці існують дослідження особливостей ідіолектів окремих осіб, питанням різноплановості
особистості та диверсифікації дискурсу не приділялося належної уваги.
У роботі розглядаються особливості індивідуального стилю відомого англійського письменника
Джорджа Оруелла, а також відмінності індивідуального стилю залежно від сфери використання мови
(наприклад, у публіцистиці та художній літературі).
Метою статті є визначення та опис особливостей індивідуального стилю Джорджа Оруелла у
різних видах дискурсу.
Матеріалом дослідження послужили тексти художньої літератури, есе, інтерв’ю Джорджа
Оруелла.
Оруелл Джордж, британський романіст і есеїст, відомий за своїми сатиричними та політичними
романами, зокрема "Скотарня", "1984". Весь його здобуток, а особливо ранні твори, такі, як "Собаче
життя в Парижі та Лондоні", "Дні в Бірмі", "Дорога на Уіган-Пірс" та "Пам’яті Каталонії" є
автобіографічними. Серед інших романів Джорджа Оруелла слід відзначити "Дочка священика", "Хай
квітує Аспідістра", "За ковтком свіжого повітря".
Основна, дуже характерна особливість стилю Джоржа Оруелла – стислість його робіт і багатий
різкими сюжетними поворотами характер письма. Досліджуючи здобутки Оруелла, ми не могли не
відзначити різноманітні прийоми риторичної антитези в його публіцистиці. Найбільш часто він
застосовує прийоми "возвеличення до абсурду – приниження", "подвійного тексту", "експресивного
занепаду" та "опускання до людей" [1]. Наприклад, в есе "Reflectiоns on Gandhi": "The shinest person?
The brightest person! His thoughts are the most genious I’ve ever heard. His speech about the ways of
boiling eggs maybe is the prominent example of the scientific thought. But, you know, during all the night
he spoke about the counry’s politics he said not a word about politics" .
У своїх публіцистичних творах Оруелл широко використовує такі прийоми, як об’єктивність –
суб’єктивність зображення дійсності, описовості, експресії та психологізму. Всі ці прийоми тісно
переплітаються та надають текстам Оруелла яскравості й неповторності.
Особливу увагу привертає прийом описовості експресії. Так, в ессе "The spike" (1931) він пише:
"It was late-afternoon. Forty-nine of us, forty-eight men and one woman, lay on the green waiting for the
spike to open. We were too tired to talk much. We just sprawled about exhaustedly, with home-made
cigarettes sticking out of our scrubby faces. Overhead the chestnut branches were covered with blossom, and
beyond that great woolly clouds floated almost motionless in a clear sky. Littered on the grass, we seemed
dingy, urban riff-raff. We defiled the scene, like sardine-tins and paper bags on the seashore". Філософський
перенос значень, статична картина світу готують читача до раптової зміни стилю та сюжету.
У публіцистичних творах Джорджа Оруелла ми можемо відзначити приклади синекдохи: "Hey,
pin, strech out of the body! The through of peace is one of the dearest";
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антономазії: " … smile of the big political leader of the world shines as a bright jewellery….". У
публіцистичних здобутках Оруелла часто фіксуються: " Revolve the study, so the cuppy will find you in
the best pub!" "We are the stayers of the world. And that is why the imperialish hates us …" .
Стилю Оруелла притаманне широке використання метафор:
"It was a gloomy, chilly, limewashed place, consisting only of a bathroom and dining-room and about a
hundred narrow stone cells, like we were wasps to live there" ; "Old Daddy, witless with age, sat silent, his
back bent like a bow and his inflamed eyes dripping slowly on to the floor"; "He was dangling with his toes
pointed straight downwards, very slowly revolving, as dead as a stone".
Для більш пізньої публіцистики Оруелла притаманний такий прийом, як паралелізм:
"Perhaps he suffered, perhaps he hated, perhaps he loved by cruelty alone".
Особливим здобутком Джорджа Оруелла є "новояз" – термін, який був уведений у додатку до
роману "1984" [2]. На думку автора, цей "витвір політичного мистецтва" є основою мови оратора, що
складається з ізмів, ярликів, кличок, термінів, затасканих ідіом, слизьких евфемізмів та іноземних
слів.
Принципи новоязу можна охарактеризувати так: словник новоязу містить у собі слова, необхідні
в повсякденному житті — пов’язані з їжею, питвом, роботою (eating, drinking, working), одяганням,
ходінням східцями, їздою, садівництвом, кухнею (dressing, stepping, riding, gardening, cooking) і т.п.
Він майже цілком складається зі слів, якими ми користуємося сьогодні, таких, як "bit", "give", "house",
"tail", "forest", "shugar", але порівняно із сьогоднішньою мовою кількість їх украй мала, а значення
визначені набагато суворіше. Наскільки можливо, слово цієї категорії являє собою уривчастий звук
чи звуки і виражає лише одне чітке поняття.
Граматика новоязу відрізняється двома особливостями. Перша — гніздова побудова словника.
Будь-яке слово в мові може породити гніздо, і в принципі це стосується навіть зовсім
несполучуваних, як, наприклад "if", "ifer", "ifly" і т.д. Ніякий етимологічний принцип тут не
дотримується; словом-відправником може стати і дієслово, й іменник, і навіть сполучник; суфіксами
користуються вільніше, що дозволяє розширити гніздо до немислимих раніше розмірів. Таким чином
були утворені, наприклад, слова "eaty", "eggy", "roaringer", "taily" (прислівник), "moodly", "gospeler".
Якщо іменник і споріднене за змістом дієслово етимологічно не зв’язані, один із двох коренів
анулюється: так, слово "writer" означає "олівець". Зрозуміло, що при цьому відповідні епітети
збереглися, і письменник міг бути хімічним, простим і т.д. Прикметник можна утворити від будьякого іменника, як, наприклад: "coaty", "froggy" від них – відповідні прислівники і т.д. Крім того, для
будь-якого слова могло бути побудоване заперечення за допомогою " un". Так, наприклад, утворені
слова "unperson" , "undenunciation".
Говорячи про романи автора, слід відзначити перш за все "клаптевість" сюжету. Сцени побуту
перемішуються з газетним матеріалом, радіоповідомленнями, навіть, із рекламними текстами. Кожен
із цих "уривків" несе в собі власний "мікросвіт" [3]. Різкі переходи зі стилю на стиль, зміна
синтаксичних та стилістичних прийомів використовуються письменником для інтенсифікації
головної думки твору. Сам жанр антиутопії або "міської утопії" примушує автора до застосування
таких прийомів, як уживання простих непоширених речень для збільшення образності.
Наприклад: "The pencil felt thick and awkward in his fingers. He began to write down the thoughts that
came into his head. He wrote first in large clumsy capitals:
FREEDOM IS SLAVERY
Then almost without a pause he wrote beneath it:
TWO AND TWO MAKE FIVE
Хоча Джордж Оруелл сповідував принцип збереження рідної мови та казав про "спаплюження
мови запозиченнями", в текстах його романів зустрічаються варваризми. Однак, він вкладає їх у вуста
своїх героїв лише для підкреслення їх неспроможності до ясного висловлювання:
Come in, carino, all the light is gone .
Оруелл у романах широко використовує прийоми синтаксичного повтору (епіфора, анафора,
хіазм, асиндетон, полісіндетон). Такий прийом задає "заворожуючий ритм" оповіді [4].
"We thought and thought about his life, thought to stay and to keep the struggles, thought to go on and be
the enemy to them, thought to leave the way. We just thought".
"Run as fast as wind? Run every moment of your life!".
Таким чином, узагальнюючи вищесказане, ми можемо стверджувати, що у творах Оруелла
використовуються такі стилістичні прийоми, як об’єктивність-суб’єктивність зображення дійсності,
описовості, експресії та психологізму. В публіцистичних здобутках Оруелла ми можемо зустріти
приклади синекдохи, метонімії, антономазії. Особливим видом мови Оруелла став створений ним
"новояз", який цілком змінив граматичні та морфологічні норми англійської мови.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕПРЯМОГО МОВЛЕННЄВОГО АКТУ КВЕСЕТИВА В АНГЛОУКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
У статті розглянуто засоби вираження непрямого мовленнєвого акту квесетива в англоукраїнському перекладі, а також зроблено спробу встановити набір прагматичних перекладацьких
трансформацій при перекладі такого типу мовленнєвого акту і визначити умови їх застосування.
Для адекватної передачі комунікативної інтенції автора оригіналу перекладачу у процесі
перекладу нерідко доводиться застосовувати прагматичну адаптацію вихідного тексту. Така
необхідність викликана передусім різницею у характері та обсязі знань адресатів оригіналу і
перекладу та пов’язана зі специфічністю організації мовленнєвого спілкування в різних
лінгвокультурних спільнотах. Одним із проявів такої специфічності є широке використання у
спілкуванні непрямих мовленнєвих актів –висловлювань, пропозиційний та ілокутивний зміст яких
не збігається.
Метою цієї статті є спроба встановити набір і визначити умови застосування прагматичних
трансформацій при перекладі зазначених мовленнєвих актів з англійської мови на українську.
Актуальність такого дослідження визначається недостатністю вивчення такого прагматичного
аспекту перекладу, на що вказують численні помилки у передачі мовленнєвих актів, неправильна
інтерпретація яких нерідко призводить до значних непорозумінь.
При організації у дискурс мовленнєві акти із заданими синтаксичними і семантичними
характеристиками пропозицій у певній конситуації можуть набувати в інтерпретації адресата іншої
ілокутивної сили, тобто виражати мовленнєві акти інших типів. У лінгвістичній літературі таке явище
отримання пропозицією певного прагматичного типу іншої ілокутивної сили одержало назву
"прагматичного транспонування пропозиції", а власне мовленнєвий акт, виражений такою
пропозицією – назву "непрямого мовленнєвого акту" [1: 361].
Аналіз пропозицій питання (далі квесетива) у функціональному аспекті наштовхує на логічний
висновок, що всі вони за своїм комунікативним спрямуванням містять запитання. Проте питальні
пропозиції можуть реалізовувати різноманітні змістові відтінки думок, які залежно від ситуації
мовлення можуть передавати семантику питальності і/або передавати емоційно-експресивне
повідомлення, виражати спонукання, оцінку тощо. Такий широкий діапазон значень свідчить про
багатофункціональність питальної структури.
Отже у системі питальних речень виділяються функціонально-семантичні типи, які об’єднуються
на основі первинних і вторинних функцій [2: 384]. У своїх первинних функціях запитання спрямовані
на одержання конкретної інформації, у вторинних – на вираження емоцій, оцінок, ввічливого
спонукання, експресивного ствердження чи заперечення, підтримування контакту тощо. Саме тому
питальне речення визначають як синкретичну мовну одиницю, що являє собою двохсторонню
синтактико-семантичну єдність, яка, з одного боку, полягає в реалізації багатоаспектного
когнітивного процесу (власне-питальні речення; первинна функція), а з іншого – у вираженні
комунікативно-прагматичних функцій інших типів висловлювань (невласне-питальні речення;
вторинна функція [3: 13].
У контексті нашого дослідження актуальним видається визначити умови прагматичного
транспонування пропозиції непрямого мовленнєвого акту квесетива в англо-українському перекладі і
встановити умови та засоби вираження отриманої нею (пропозицією) ілокутивної сили, що
забезпечило б комунікативно-прагматичну рівноцінність відповідних пропозицій у вихідному тексті і
тексті трансляту.
Услід за В.І. Карабаном ми вважаємо, що, з точки зору перекладу, можна виділити такі види
співвідношень між видами мовленнєвих актів одного типу в різних мовах:
1) мовленнєвий акт одного виду в мові-джерелі відповідає мовленнєвому акту того ж виду в
цільовій мові; 2) мовленнєвий акт певного виду в мові джерелі відповідає мовленнєвому акту іншого
виду в цільовій мові; 3) прямий мовленнєвий акт відповідає непрямому мовленнєвому акту чи
навпаки [1: 361]. Відтак, розглянувши питальні речення у функціональному аспекті, що передбачає їх
поділ на загальні, альтернативні, спеціальні і розділові, можна шляхом порівняльного аналізу
встановити відповідність чи невідповідність кожного з вищезазначених типів пропозицій при
перекладі. Однак такий підхід дасть можливість порівняти лише формально-синтаксичний рівень
структури речень вказаних типів і встановити їх подібність чи розбіжність у перекладі. Оскільки
питальне речення являє собою синкретичну мовну одиницю, вважаємо за доцільне, з точки зору
перекладу, поєднати формально-синтаксичний та комунікативно-прагматичний рівні аналізу
структури речень-транспонентів і їх перекладацьких відповідників. Останній рівень аналізу
© Кузнєцов В.Б., 2006
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передбачає передусім визначення комунікативно-інтенційного змісту пропозицій, які зазнають
прагматичного транспонування та встановлення змін, що їх зазнає ілокутивна сила відповідних
пропозицій.
Ілокутивна сила пропозицій, що зазнають прагматичного транспонування при перекладі може
змінюватися в двох основних напрямках: 1) послаблюватися; 2) посилюватися [1: 363]. Дійсно,
порівнявши прагматичні трансформації, що їх при перекладі зазнають речення із структурою
загального питання, помічаємо наступне:
1. Один непрямий мовленнєвий акт може замінюватись іншим непрямим актом з дещо іншою
ілокутивною силою:
– Was he imagining things? Could all this have anything to do with thePotters?(Rawling J.K.Harry
Potter and the Philosopher’s Stone) – Невже йому ввижається? До чого тут Поттери? (пер. В.
Морозова).
Тут англійське речення виражає непрямий мовленнєвий акт запитання-сумніву, а українське –
непрямий констатив, виражений питальним реченням.
– Could you write it down?" Harry suggested.(Rawling J.K.Harry Potter and the Philosopher’s Stone)Може, напишіть? — запропонував Гаррі. (пер. В. Морозова).
Хоча комунікативно-інтенційний зміст даного мовленнєвого акту має суто конвенціональний
характер, тобто являє собою висловлювання, за яким закріплена певна функція завдяки традиційності
його вживання, своєрідної домовленості між учасниками комунікативної мовленнєвої діяльності [4:
57-61; 5: 42-56], цей приклад привертає до себе увагу саме з точки зору перекладу, оскільки в
українському реченні відбулася зміна ілокутивної сили висловлювання. Це, насамперед, виявляється
у трансформації введення модального слова може. Тобто англійське речення виражає непрямий
мовленнєвий акт прохання, а українське – прямий мовленнєвий акт прохання.
2. Один непрямий мовленнєвий акт може замінюватись іншим непрямим з тією ж ілокутивною
силою:
– If you have to go away is it absolutely necessary to kill off everything you leave behind?I mean do you
have to take away everything? Do you have to kill your horse, and your wife and burn a saddle and you
armour? (Hemingway E. Selected Stories) – Навіть якби ти мав померти, то невже так доконче треба
знищити все, що лишається по тобі? Чи ти повинен забрати все в домовину? Чи повинен убити коня
і жінку, а сідло і зброю кинути у вогонь? (пер. В. Митрофанова).
Тут три англійських речення виражають непрямі мовленнєві акти питання-докору, кожен з яких
виражений питальними реченнями, що в українській мові відповідає аналогічним непрямим
мовленнєвим актам з тією ж синтаксичною структурою та ілокутивною силою.
– In the name of common decency, Harry, will you remember that you are a gentleman and not a coster
on Hamstead Heath on Bank Holiday?Would you dream of behaving like this in London? (Shaw B.
Widower’s Houses; Mrs Warren’s Profession.) – Гаррі, благаю вас, поводьте себе пристойніше! Не
забувайте, що ви джентльмен, а не вуличний торговець на недільному пікніку в Гемстед-Гіс! Хіба ж
ви стали б отаке витворяти в Лондоні? (пер. В. Владка).
Тут перше англійське речення вжите у непрямому директиві-докорі, а українське – у прямому
директиві із застосуванням при перекладі формальної негативації. Друге ж англійське речення
виражене непрямим констативом, а українське – риторичним запитанням.
3. Прямий мовленнєвий акт з однією ілокутивною силою може замінюватися на непрямий
мовленнєвий акт з іншою ілокутивною силою:
– Has he done this for us more than once? (Hemingway E. The Old Man And the Sea) – Він же не
вперше отак нас виручає?(пер. В.Митрофанова).
У даному випадку англійське речення являє собою прямий мовленнєвий акт квесетива, а
українське речення - непрямому емфатичний констатив, виражений питальним реченням з введенням
емфатичної частки же.
Серед зазначеного типу мовленнєвих актів з пропозиційною структурою загального питання
особливої уваги в перекладацькому аспекті потребують питально-заперечні речення, які, на думку
Есперсена, є повними синонімами загальних питань з точки зору їх формулювання [6: 374]. Такі
речення при перекладі зазнають, як правило, наступних прагматичних трансформацій:
1. Заміна одного непрямого мовленнєвого акту іншим з однією й тією ж ілокутивною силою:
– Couldn’t I read to you? (Hemingway E. Selected Stories) – А може, я б тобі почитала?
(пер.В.Митрофанова). Це англійське речення виражає непрямий мовленнєвий акт пропозиції, а
українське – такий же непрямий мовленнєвий акт із введенням модального слова може.
– Can’t you let a man die as comfortably as he can without calling him names? What’s the use of
slanging me? (Hemingway E. Selected Stories) – Невже не можна дати людині спокійно померти і не
ображати її? Чи тобі легше так? (пер. В.Митрофанова) (питання-докір → питання-докір [7: 233]).
– Wouldn't it be better just to go home, dear?" Aunt Petunia suggested timidly, hours later, but Uncle
Vernon didn't seem to hear her. (Rawling J.K.Harry Potter and the Philosopher’s Stone) – Любий, може,
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краще вернутися додому? – несміливо запитала через кілька годин тітка Петунія, проте дядько
Вернон, здається, її й не чув. (пер. В. Морозова) – (непрямий директив → непрямий директив).
2. Заміна непрямого мовленнєвого акту прямим з тією ж ілокутивною силою:
– How do you feel?
– Much better.
– Isn’t that lovely? (Hemingway E. Selected Stories)
– Як ти себе почуваєш?
– Куди краще.
– От і чудово! (пер. В. Митрофанова)
Англійське речення вжите у непрямому мовленнєвому акті експресиві, а українське – у прямому
експресиві.
Серед прагматичних трансформацій, пов’язаних з непрямими квесетивами зі структурою
спеціального питання, спостерігаємо такі:
1. Заміна одного непрямого мовленнєвого акту іншим непрямим з дещо іншою ілокутивною
силою:
– I wish he would go home. I never get to bed before three o’clock. What kind of hour is that to go to bed?
(Hemingway E. Selected Stories) – Ішов би вже додому. Я ніколи не лягаю раніше третьої. Куди ж це
годиться? (пер. з англ. В.Митрофанова).Тут англійське речення виражає непрямий мовленнєвий акт
констативу, а українське речення - непрямий констатив з уведенням емфатичної частки же.
– She will expect you to marry, Harry: a doctor ought to marry. – What has she got to do with it? (Shaw
B. Widower’s Houses; Mrs Warren’s Profession).- Звісно вона захоче, щоб ви одружилися, Гаррі.
Лікареві слід бути одруженим. – А яке їй діло? (пер. В. Владка). Тут англійське речення виражає
риторичне питання, а українське – непрямий емфатичний констатив з уведенням емфатичної частки
а.
– What more can I say than this? (Shaw B. Widower’s Houses; Mrs Warren’s Profession.) – Що ж я
можу сказати більше за це? (пер. В. Владка).Тут англійське речення виражає риторичне питання, а
українське – риторичне питання зі введенням емфатичної частки ж.
– Stop it, Harry, why do you have to turn into a devil now? (Hemingway E. Selected Stories) – Мовчи,
Гаррі, ну що за диявол у тебе вселився? (пер.В. Митрофанова). (непрямий констатив – квесетивдокір).
– Can’t you let a man die as comfortably as he can without calling him names? What’s the use of
slanging me? (Hemingway E. Selected Stories) – Невже не можна дати людині спокійно померти і не
ображати її? Чи тобі легше так? (пер. В. Митрофанова). Англійське речення виражає непрямий
мовленнєвий акт директива-квесетива, а українське – квесетива-докору.
– Why don’t you use your nose? I’m rotten half way up my thigh now. What the hell should I fool with
broth for? (Hemingway E. Selected Stories) - Чи тобі в носі позакладало? Я вже згнив майже до стегна.
На біса мені твій бульйон? (пер. В.Митрофанова).Тут перший англійський мовленнєвий акт є
непрямим директивом-квесетивом, а другий – непрямим констативом. Перший і другий українські
мовленнєві акти є, відповідно, непрямим квесетивом з ілокутивною силою докору і непрямим
констативом ілокутивною силою відмови.
– What have we done to have that happen to us?(Hemingway E. Selected Stories) – За що нас спіткало
таке лихо, що ми такого зробили? (пер. В.Митрофанова). Англійський мовленнєвий акт є
риторичним питанням, а український являє собою композитний мовленнєвий акт [8: 89] з ілокуцією
емфатичного констатива, що есплікується наявністю двох риторичних питань у межах однієї
питальної пропозиції.
2. Заміна непрямого мовленнєвого акту іншим непрямим з тією ж ілокутивною силою.
– How are they to know that you are well-connected if you don’t show it by you manners?
(Shaw B. Widower’s Houses; Mrs. Warren’s Profession) – Звідки їм знати про ваші зв’язки у вищому
світі, якщо цього не видно з ваших манер? (пер. В. Владка). Тут англійське речення являє собою
риторичне питання, що перекладається відповідним риторичним питанням, яке, по суті, є
емфатичним констативом [1: 365], оскільки невідповідність смислу інфінітива знати та питального
слова звідки є лексико-семантичним індикатором констативного значення.
- At the Crillion. You know that.
- Why do I know that? (Hemingway E. Selected Stories)
- У "Крійоні". Ти ж сам знаєш.
- Звідки мені знати? (пер. В.Митрофанова) (емфатичний констатив → емфатичний констатив).
– How do you know that we shall ever meet again?(Shaw B. Widower’s Houses; Mrs. Warren’s
Profession) –Звідки ви знаєте що ми ще колись зустрінемось?(пер. В.Владка)(риторичне питання →
риторичне питання).
– Why don’t you try to go to sleep? (Hemingway E. Selected Stories) – Чом би тобі не поспати? (пер.
В.Митрофанова). Тут англійське речення вжите у непрямому директиві-квесетиві відповідає
аналогічному типу мовленнєвого акту в українській мові.
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– How could a car crash kill Lily an' James Potter? It's an outrage! A scandal! (Rawling J.K.Harry
Potter and the Philosopher’s Stone) – Як си могли Лілі та Джеймс Поттери загинути в
автокатастрофі? Отямитися не можу! Яке неподобство! (пер. В. Морозова). Англійське речення,
що виражає риторичне запитання, відповідає аналогічному типу мовленнєвого акту в українському
реченні.
3. Заміна непрямого мовленнєвого акту прямим з тією ж ілокутивною силою:
– What does it matter if he gets what he is after? (Hemingway E. Selected Stories) – Ну то й що? Аби
йому тільки свого домогтися. (пер. В. Митрофанова).
Тут англійське речення вжите у непрямому емфатичному констативі, а українське речення являє
собою комплексний мовленнєвий акт [8: 54], компонентами якого є допоміжний непрямий
мовленнєвий акт, виражений риторичним питанням і головний мовленнєвий акт виражений непрямим
директивом.
Зазначені трансформації можуть інколи супроводжуватися трансформаціями введення або
вилучення перформативних висловів:
– How оn earth do you manage without a washing mashine? – Не розумію, як ти даєш собі раду без
пральної машини? (телеканал ТЕТ, телесеріал Беверлі-Хілз 15.02.06. 21.23)
Тут в українське речення введено перформативний вислів "не розумію".
– I mean do you have to take away everything? (Hemingway E. Selected Stories) – Чи ти повинен
забрати все в домовину? (пер. В.Митрофанова).
При перекладі з українського речення вилучено перформативний вислів "I mean".
Ще одна трансформація, яка пов’язана з перекладом непрямого мовленнєвого акта квесетива зі
структурою спеціального питання, стосується перекладу прагматичних ідіом, пропозиційний і
комунікативно-інтенційний зміст яких не співпадають. Наприклад:
– Where is the fire? – Куди ти так поспішаєш? (телеканал ТЕТ, телесеріал Беверлі-Хілз 15.02.06.
21.17).
– What’s your’s? – asked the barman (Hemingway E. Selected Stories) – Що замовите? – спитав
бармен (пер. В.Митрофанова).
Прагматичний зміст питальних речень, що мають структуру розділового запитання, залежить,
передусім, від їх інтонаційного контуру. Слід відзначити, що власне запитальну функцію такі
висловлювання виконують лише при висхідному тоні на розділовій частині. При низхідному тоні
вони слугують увічливою формою вираження мовленнєвого акту повідомлення.
Непрямі мовленнєві акти з пропозицією квесетива, що мають структуру розділового питання
зазнають при перекладі таких трансформацій:
1. Заміна непрямого мовленнєвого акту прямим з іншою ілокутивною силою:
– Your father expects us to follow him, doesn’t he? (Shaw B. Widower’s Houses; Mrs Warren’s
Profession) – Ваш батько, мабуть, чекає нас там. (пер. В. Владка).
Тут англійське речення виражає мовленнєвий акт квесетива, а українське – констатива з
уведенням парентетичного модального слова мабуть.
– You don’t have to destroy me, do you? (Hemingway E. Selected Stories) – Не треба доводити мене
до знемоги, чуєш? (пер. В.Митрофанова).
Англійське речення виражає квесетив, а українське являє собою складений мовленнєвий акт [8:
79], що включає прямий директив і квесетив "чуєш?", який виконує суто фатичну функцію.
2. Заміна одного непрямого мовленнєвого акту іншим непрямим актом з тією ж ілокутивною
силою:
– Of course now that I know him, I see that he’s pleasant enough; but you’ve got to know him first,
haven’t you? (Shaw B. Widower’s Houses; Mrs Warren’s Profession) – Звичайно, тепер, коли ми
познайомилися, я бачу, що він не такий вже й страшний. Але, щоб це побачити, треба спочатку з
ним познайомитися.(пер. В.Владка).
Англійське речення виражає непрямий директив, а українське – прямий констатив з ілокутивною
силою директива.
– Couldn't make us a cup o' tea, could yeh? It's not been an easy journey... (Rawling J.K. Harry Potter
and the Philosopher’s Stone) –"Чи не загріти нам трохи чайочку, га? Дорога була тєжка..." (пер. В.
Морозова).
Англійське та українське речення виражають непрямий мовленнєвий акт прохання.
3. Заміна непрямого мовленнєвого акту іншим непрямим з дещо іншою ілокутивною силою:
Hagrid grinned at Harry . "Told yeh, didn't I? (Rawling J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone)Хіба я не казав тобі? – усміхнувся Геґрід до Гаррі. (пер. В. Морозова).
Тут англійський мовленнєвий акт виражає непрямий констатив-квесетив, виражений еліптичним
розділовим запитанням, а український – емфатичний констатив, виражений риторичним запитанням.
Таким чином відбувається синтаксична заміна одного виду мовленнєвого акту іншим у межах одного
й того ж типу.
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"N-not that you n-need it, eh, P-P-Potter?", he laughed nervously. (Rawling J.K.Harry Potter and the
Philosopher’s Stone) – Т-тобі, м-мабуть, це й не п-п-потрібне, П-п-поттере, га? — він нервово
реготнув (пер. В. Морозова).
Наведений вище приклад є декларативним запитанням [9: 13] і являє собою складений
мовленнєвий акт, компоненти якого, перебуваючи в суборнативних відношеннях, є відповідно
головним і допоміжним мовленнєвими актами. При перекладі цього висловлювання українською
мовою відбувається заміна непрямого мовленнєвого акту констатива, вираженого еліптичним
реченням, пропозиція якого містить парентетичний релятив "eh?", що виконує суто фатичну функцію
іншим непрямим мовленнєвим актом з дещо іншою ілокутивною силою. А саме – констативним
мовленнєвим актом, послаблення ілокутивної сили якого есплікується введенням при перекладі
парентетичного модального слова "мабуть". Відтак, вираження констативної ілокутивної цілі
підпорядковується вираженню квесетивної ілокутивної сили, яку експлікує релятив "га?".
Отже, прагматичне транспонування пропозицій квесетива у непрямі мовленнєві акти має
мовноспецифічний характер і вимагає врахування при перекладі комунікативно-інтенційного змісту
висловлювання для забезпечення прагматичної рівноцінності пропозицій мов оригіналу і трансляту.
Перспектива дослідження засобів вираження непрямих мовленнєвих актів при перекладі полягає в
подальшому вивченні набору прагматичних трансформацій та причин, що зумовлюють їх
використання.
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Кузнeцов В.Б. Средства выражения косвенного речевого акта квесетива в англо-украинском
переводе.
В статье рассматриваются средства выражения косвенного речевого акта квесетива в англоукраинском переводе, а также делается попытка установить набор прагматических переводческих
трансформаций при переводе данного типа речевого акта и определить условия их использования.
Kuznetsov V. B. Means of expressing the indirect speech act of quesitive in the English-Ukrainian
translation.
With focus on the means of expressing the indirect speech act of quesitive in the English-Ukrainian
translation, the paper also seeks to specify the pragmatic translation transformations employed in rendering
the given type of a speech act as well as to determine the factors which trigger their usage.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ НІМЕЦЬКИХ СУБСТАНТИВНИХ КОМПОЗИТІВ ТА
ЇХ СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
У статті розглянуто питання співвідношення закріплених у мові моделей копулятивного та
детермінативного семантичного типу словоскладання, а також процеси, які лежать в основі
творення більшості стилістично маркованих композитів і є причиною їх багатоаспектного
стилістичного навантаження.
Сучасний стан наукового пізнання характеризується комплексним підходом до аналізу
досліджуваних об’єктів. У комплексному аналізі мови релевантними виявляються цілі системи даних
різних лінгвістичних дисциплін, що дозволяє виявити та пояснити закономірності функціонування
мовленнєвих одиниць, які раніше залишалися поза межами поля зору дослідників. Основну увагу
вчених, які займаються проблемами субстантивного словоскладання в німецькій мові, зосереджено на
описі структурних і семантичних відносин між компонентами композитів та на морфології
композитів (Г. Пауль, В. Фляйшер, Л. Ортнер та інші). На основі морфологічних класів складових
композитів і семантичних відносин між ними можна описати типологію моделей складних іменників.
Із точки зору цього дослідження особливо важливим є питання співвідношення закріплених у мові
типів моделей словоскладання та їх стилістичного потенціалу. При аналізі цього співвідношення
виникають такі питання: яке співвідношення між типом і моделлю словоскладання; чи є семантичні
моделі субстантивних композитів, які виділяються наукою, первинно стилістично маркованими; чи
пристосований який-небудь із семантичних типів для імплікації тієї чи іншої стилістичної фігури; чи
беруть вони участь у створенні стилістичного значення, і наскільки включається мовленнєва
свідомість носіїв мови чи реципієнтів при декодуванні таких утворень у плані співвідношення їх із
певною моделлю; чи існують моделі з нульовим стилістичним потенціалом.
Розглядаючи композити під таким кутом зору необхідно враховувати багаторівневий характер
будови системи словотворення, а саме ієрархію моделей.
Композити, які є об’єктом нашого дослідження, виділялися за частиномовною ознакою, тобто
безпосередні складові композитів – іменники. Ці одиниці репрезентують один із способів
словоскладання, за допомогою якого створюються моделі копулятивного та детермінативного
семантичного типу. Стилістичне забарвлення моделей створюють при цьому як формальні
компоненти (наприклад, контамінація основ чи їх ремотивація), так і семантичні відношення між
з’єднуваними основами, тобто семантичний тип моделі. Виходячи з цього, в подальшому аналізі
враховується як семантика, так і структура композитів.
Копулятивні композити трактуються в лінгвістичній літературі як одиниці, що передбачають
"абсолютну рівність компонентів у частиномовному відношенні та на рівні семантичної
конкретності" [1: 9]. Компоненти копулятивних композитів можуть з’єднуватись сполучником "і",
чим підкреслюється сурядний характер їх зв’язку [2: 33]. Для копулятивного композита характерним
є те, що друга безпосередня складова композита не може означати ціле, а обидві складові композита
однаковою мірою беруть участь у формуванні значення словотворчої конструкції [3: 115]. У
класифікації Л. Ортнерa копулятивні композити представлені типом "ADDITIV" (доповнюючі), в
основу визначення якого покладено принцип семантичних ролей компонентів "Teilgröße – Teilgröße".
Обидва компоненти рівноправні в змістовому відношенні та означають різні сторони одного і того ж
[4: 126].
Стилістичний потенціал копулятивних композитів прямо пов’язаний iз лексичним значенням
складових частин. Залежно від семантики компонентів копулятивні складні слова можуть бути
зіставлені зі словесними рядами із сурядним зв’язком (Elsass-Lothringen) або мати відтінок
протиставлення. Більшість дослідників відзначають, що для копулятивних композитів порядок
компонентів чітко не регламентований. Цей принцип
є верифікаційним при розмежуванні
копулятивних і детермінативних композитів.
Поєднання двох однорідних понять не обумовлює виникнення образності чи експресивності, і
навпаки, поєднання компонентів з антонімічними значеннями дозволяє реалізувати в одному слові
стилістичну фігуру оксюморон. Й. Ербен відзжначає, що в копулятивних композитах часто
зустрічаються компоненти з антонімічними значеннями, які дозволяють підкреслити подвійність
якогось явища чи предмета [5: 57]. І хоча вживання одиниць такого типу досить обмежене, цей
словотворчий тип продуктивний у творенні іменників: Arzt-Kosmonaut, Kinder-Gangster.
Згідно із прийнятою в науці точкою зору, стилістичне значення копулятивних композитів
визначається насамперед взаємодією таких системних факторів, як принцип будови моделі та
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мовленнєва антонімія. Фактор контексту відіграє суттєву роль у визначенні типу моделі: так
композит Kinder-Gangster може, залежно від контексту, розглядатися як копулятивний (junge
Gangster), так, і детермінативний (Gangster, der etwas mit Kinder zu tun haben). У першому випадку
підкреслюється протиріччя між складовими, тоді як у другому універб використовується для назви
особи, про яку йде мова.
Таким чином, залежно від лексичних значень складових і контексту, за моделлю копулятивних
композитів може бути створена стилістична фігура-оксюморон. Існують випадки неоднозначного
трактування композита, для роз’яснення яких потрібен інший спосіб аналізу, який спирається як на
граматичні, так і на лексичні та комбінаторні фактори.
Детермінативні композити розглядаються в науковій літературі як одиниці, в яких значення
другого компонента уточнюється значенням першого компонента. Семантичні зв’язки складових
детермінативних композитів дослідники розглядають на основі різних критеріїв.
Г. Пауль поділяє цей семантичний тип композитів на дві великі групи: ті, які можуть бути замінені
словосполученням із генітивом; і такі, для еквівалентної заміни яких потрібна конструкція з
прийменником чи якась інша конструкція. У своїй класифікації Г. Пауль спирається на
співвідношення семантики компонентів, приділяючи особливу увагу значенню першого компонента
[2: 33]. Перші компоненти таких композитів можуть означати:
а) матеріал чи частину матеріалу, з якого створено другий компонент: Apfelkuchen;
б) простір, в якому знаходиться чи для якого призначено другий компонент: Handschuh;
в) час, на який припадає чи для якого призначено другий компонент: Jahresabschluss;
г) предмет, для якого призначений другий компонент: Bierflasche;
ґ) предмет, проти якого використовується другий компонент: Regenschirm;
д) предмет, з яким порівнюється другий компонент: Zwergobst;
е) предмет, засобом якого створюється другий компонент: Maschinenarbeit;
є) предмет, який виконується чи виготовляється другим компонентом: Hutmacher;
ж) матеріал, із яким займається другий компонент: Zuckerbäcker.
Із даної класифікації видно, що підгрупа "д" відповідає стилістичній фігурі "порівняння". Інші
моделі дозволяють імплікувати епітети: основне слово детермінується за допомогою першого
компонента, який, подібно до епітета, називає основні його ознаки.
Розглядаючи значення всього композита, можна відзначити, що при утворенні складного слова із
двох іменників значення всього композита багатше, ніж значення його компонентів, оскільки через
перший компонент дається така ознака другого компонента, яка не вичерпує видових властивостей.
Другий компонент може бути вжитий не в прямому, а в переносному значенні. Образність та
експресивність детермінативних композитів прямо пов’язана із семантичним наповненням моделей.
До складу композита часто входять уже переосмислені одиниці, які впливають на його стилістичну
значущість.
Таким чином, можна зробити висновок, що детермінативний тип композитів може бути здатним
до імплікації стилістичної фігури "епітет",
залежно від семантики компонентів можлива
метафоризація, а одна з виділених підгруп дозволяє імплікувати порівняння.
В. Фляйшер називає узагальнене семантичне співвідношення між безпосередніми складовими
композита "словотворчим значенням" [6: 12]. Семантичні зв’язки між складовими композитів із
субстантивною основою в якості першого компонента досить багатогранні і залежать від значення
складових і від предмета, який вони позначають.
Для експресивних композитів виділяють особливу групу моделей, які враховують морфологічні
та семантичні ознаки. Сюди входять чотири типи моделей експресивно забарвлених субстантивних
композитів, диференціальними ознаками яких є порушення семантичного узгодження між
компонентами конструкції; контамінація основ; ремотивація ідіоматизованих композитів та узуальні
експресивно забарвлені словотворчі типи [7: 117-119].
У пізнішій роботі зі словотворення В. Фляйшер розглядає семантичні відношення між
компонентами, залежно від позиції компонента у складному слові. Фактично йдеться про структурносемантичне моделювання. Аналізуючи семантику композитів, утворених за моделлю іменник +
іменник та враховуючи як структурні, так і семантичні критерії, вчений виділяє метафоричні,
аугментативні та означальні композити [6: 99-102].
В. Фляйшер дає співвідношення структури та семантики в метафоричних композитах, виділяючи
серед них п’ять різних видів: 1) композити, повністю метафорично переосмислені (Augenblick).
Складна структура цих одиниць робить можливою в певних контекстах ремотивацію; 2) композити, в
яких джерелом метафоризації виступає другий компонент, а перший може бути використаний
замість усього компонента за умови втрати образності (Informationsflut); 3) композити, в яких перший
компонент є джерелом метафоричного образу, а другий може бути використаний замість усього слова
(Kopfbahnhof); 4) композити, в яких семантика обох компонентів важлива для створення образності
(Ölpest). У таких композитах дуже високий ступінь компресії; 5) експресивні назви осіб із
використанням назв тварин чи предметів (Geldsack). Ні перший, ні другий компонент таких
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композитів не може замінити слово в цілому. У першому компоненті міститься часткова мотивація
всього композита.
Із класифікації видно, що метафоричні композити представляють собою неоднорідний пласт:
метафорично переосмислюватися може як будь-який із компонентів композита, так і цілий композит,
розуміння метафоричності та змісту залежить у цьому випадку від взаємодії значень обох складових і
контексту. Отже, безпосередніми складовими композита можуть виступати одиниці, співвідносні не
лише з метафорою, але й іншим стилістичним фігурами заміщення (метонімією, гіперболою).
До аугментативних (Augmentativa) композитів належать гіперболічні композити. В одному із
компонентів таких композитів реалізується значення перебільшення (Riesengeist) чи зменшення
(Zwergenkaufkraft). До того ж, перший компонент таких композитів може бути метафорично
переосмислений (Jahrhundertbauwerk) і мати явно гіперболічне значення.
До означальних (Hervorhebung) композитів В. Фляйшер відносить композити з позитивною чи
негативною оцінкою і в залежності від семантики першого компонента поділяє цей вид композитів на
три групи: 1) одиниці з позитивною емоційною оцінкою; 2) одиниці з негативною емоційною
оцінкою; 3) одиниці, які мають розмовний відтінок [6: 124].
Природа виникнення образності та експресивності взагалі і метафор зокрема може бути пояснена з
використанням методу морфотемного аналізу, запропонованого А.І. Фефіловим. Згідно з його
концепцією складні слова як одиниці мови слід розглядати як "багаторівневі знаки плану
об’єктивації, формально та семантично структуровані" [9: 3]. Ці знаки мають морфотемну структуру.
Морфа є сукупністю внутрішніх і зовнішніх форматів, які конструюють на фонетичному рівні формат
мовленнєвої одиниці, тема – сукупність лексикалізованих і граматикалізованих семантичних ознак
мовленнєвої одиниці [9: 50]. Морфотема – формально-семантична, знакова модель мовленнєвої
одиниці. Вона характеризується наявністю семантичних і граматичних ознак. Семантичні ознаки
формують певну систему ярусів, які утворюють логіко-семантичні ознаки (аналоги логікомисленнєвих, понятійних класів), структурно-позиційні ознаки, які фіксують місце понять чи
понятійних елементів у структурі; модифікаційні чи функціональні ознаки, які відображають типи
логіко-мисленнєвих понять і характер їхньої взаємодії; контенсіональні ознаки, які представляють
інформативний об’єм понять.
"Семантичні яруси лінійно організуються в синтагмeми, які представляють собою об’єктивовані
понятійні комплекси" [9: 4]. Кожен компонент складного слова може розглядатися як одиниця, яка
має систему лексико-граматичних ознак. Кожен із компонентів може репрезентувати концептему і
може розглядатися як синтагмема. Другий компонент композита є носієм категоріально-семантичної
ознаки всієї одиниці, і саме він визначає синтагмемний компонент.
Основною перевагою морфотемної класифікації є те, що в ній чітко виділено та
докладнодиференційовано категоріальні ознаки, пов’язані морфологічною віднесеністю компонента і
його семантичними субкатегоріями. Принцип морфотеми як мовленнєвої одиниці можна застосувати
для пояснення створення стилістично маркованих словотворчих конструкцій, оскільки він, по-перше,
торкається глибинної структури значення складових; по-друге, враховує як семантичні, так і
граматичні ознаки складових; по-третє, пояснює принцип взаємовпливу складових.
Ця класифікація базується на семантико-синтаксичних параметрах і спирається як на модель
морфотеми мовленнєвої одиниці, так і на класифікацію експресивного словоскладання. Релевантним
для виділення типів експресивних і образних композитів є фактор наявності контрасту, який
створюється за рахунок семантичної комбінаторики, тобто враховується не тільки семантика, але й
латентний синтаксис. Враховуючи той факт, що в стилістично маркованих складних словах
виявляються різнорідні типи контрасту, можна зіставити їх із типом морфотеми в кожній групі
стилістично маркованих одиниць і виділити такі типи стилістично значимої комбінаторики:
1) внутрішньомодельний морфотемний дисонанс; 2) внутрішньомодельне фокусування; 3) внутрішньомодельна градуальна оцінка; 4) внутрішньомодельна системна експлікація.
Внутрішньомодельний морфотемний дисонанс має місце у випадках виявлення семантичного
контрасту між компонентами композита. Стилістично марковані композити можна в багатьох
випадках співвіднести з усіма морфотемними типами. Експресивність і образність створюються за
рахунок невідповідності значення морфотемного типу, моделі і лексичного наповнення.
Внутрішньомодельне фокусування як тип комбінаторики виділяється відповідно до принципів
морфотемного аналізу. При реалізації елементарних одиниць змісту (кореневих морфем складових
компонентів) актуалізується їх синтагмемна структура. У деяких випадках першим компонентом
композита є одиниця, яка репрезентує один із компонентів синтагмеми. Цей факт має місце і при
реалізації внутрішньомодельного морфотемного дисонансу з тією різницею, що при
внутрішньомодельному фокусуванні не спостерігаються контраст, невідповідність, дисонанс.
Елементи синтагмемної структури другого компонента композита, який реалізується в першому
компоненті, не є основною його ознакою, але саме ця ознака виявляється важливою і суттєвою як для
значення всього композита, так і для комунікації в цілому. Тому йдеться про фокусування. Крім того,
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у фокус часто виносяться одиниці, які є синонімами чи фігурами заміщення по відношенню до
компонентів синтагмеми.
Внутрішньомодельна градуальна оцінка як тип комбінаторики виділяється з урахуванням
взаємодії компонентів композита. Структура морфотеми одиниць цієї групи відрізняється тим, що
один із компонентів дає експліцитну оцінку іншому компоненту. Перші компоненти даних одиниць у
більшості випадків не заміщують компоненти синтагмеми других, основних за змістом компонентів.
Під внутрішньомодельною експлікацією розуміється наявність відносин між компонентами
композита всередині моделі. Такі відношення мають місце при ремотивації, тобто повернені до
старого, забутого значення слова. Завдяки ремотивації слово може розглядатися як стилістично
значима одиниця. Ремотивація досягається шляхом використання різних графічних засобів:
написання частин слова з великої букви, тире, лапок. Окрім ре мотивації, графічні засоби
використовуються і при псевдоетимологізації, акцентуючи увагу на значенні складових, співзвучності
складових з іншими лексемами, що відкриває більші можливості створення підтексту.
Отже, процеси, які лежать в основі творення більшості стилістично маркованих композитів, є
причиною їх багатоаспектного стилістичного навантаження. Композити використовуються при
створенні як мікроконтекстних, так і макроконтекстних стилістичних фігур. Компоненти складного
слова мають своє власне лексичне значення, яке включає комплекс супутніх конотативних, оцінних,
експресивних сем, які можуть актуалізовуватись у результаті творення складної одиниці.
Словотворчі моделі є основою творення стилістично маркованих одиниць. Існують моделі з
інгерентною стилістичною маркованістю (моделі експресивного словотворення). Частина стилістично
релевантних одиниць утворюється за нейтральними в стилістичному плані моделями. Семантичний
тип моделі визначається співвідношенням значень складових елементів і є важливим при декодуванні
її стилістичного змісту та сприяє правильній інтерпретації повідомлення.
Аналіз взаємодії моделі словоскладання із семантичною комбінаторикою складових композитів
може стати основою систематизації імплікованих у композитах стилістичних фігур.
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Кухар Л.А. Структурно-семантические типы немецких субстантивных композитов и их
стилистический потенциал.
В статье поднимаются вопросы соотношения закрепленных в языке моделей копулятивного и
детерминативного семантического типа словосложения, а также рассматриваются процессы,
которые лежат в основе создания большинства стилистически маркированных композитов и
являются причиной их многоаспектной стилистической нагрузки.
Kukhar L.A. Structural and semantic types of German substantive composites and their stylistic potential.
The article deals with the correlation between the models of copulative and determinative semantic type of
word-building which are fixed in the language. The processes which form the basis of creation of most
stylistically marked composites and which are the reason of their many-aspect stylistic loading are also
considered in the article.
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КОМПОЗИЦІЙНО-ЖАНРОВІ МОДЕЛІ ТЕКСТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО
РЕНЕСАНСУ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНОЇ ПОЕТИКИ
У статті розкрито композиційні й жанрові особливості текстів американського поетичного
ренесансу з позицій когнітивної поетики шляхом установлення закономірностей реалізації в таких
текстах певних композиційно-жанрових моделей
На взаємозв’язок і взаємодетермінованість жанру й композиції мовленнєвого цілого вказував ще
М.М. Бахтін [1: 271-272]. Композиційно-жанрового аспекту у вивченні поетичного тексту побіжно
торкалися в своїх працях такі вчені, як О.М. Фрейденберг [2], Б.М. Ейхенбаум [3: 331-333],
М.Я. Поляков [4: 301-302], Ю.М. Лотман [5: 235], В.П. Анікін [6: 97] та деякі інші. Слід зауважити,
що дослідження композиційно-жанрової природи художнього тексту взагалі й поетичного зокрема є
досить неоднорідними, адже неоднорідними є й самі тлумачення композиції й жанру. Відтак,
вивчення композиційно-жанрової взаємодії в поетичних текстах певного хронологічного зрізу з
позицій когнітивної поетики є актуальним.
Метою статті є дослідження композиційно-жанрових особливостей текстів американського
поетичного ренесансу в аспекті когнітивної поетики. Визначена мета передбачає вирішення
наступних завдань: 1) дати визначення композиційно-смислової структури (далі – КСС) поетичного
тексту; 2) визначити типи КСС за параметрами складності й напруженості; 3) виявити домінантні
жанрові ознаки текстів американського поетичного ренесансу, з огляду на які розробити
класифікацію жанрів досліджуваних текстів; 4) на основі визначених типів КСС і жанрів поетичних
текстів вивести відповідні композиційно-жанрові моделі; 5) дослідити особливості конструювання
КСС в різножанрових текстах американського поетичного ренесансу шляхом аналізу реалізації в них
визначених композиційно-жанрових моделей.
Матеріалом дослідження є поетичні тексти американських поетів Е. Паунда, Р. Фроста,
Т.С. Еліота, В. Стівенса, В.К. Вільямса, К. Сендберга, А. Макліша, Е. Камінгса, Дж.К. Ренсома та
деяких інших, що активно творили на початку ХХ століття (1912 – середина 20-х рр.) у період,
названий критиками "американським поетичним ренесансом" [7: 760-761].
Під композиційно-смисловою структурою ми розуміємо лінгвокогнітивне конструювання
образного простору поетичного тексту, що відбувається у свідомості людини в процесі
інтерпретації такого тексту. Підґрунтя КСС становлять словесні поетичні образи [8] та активовані
ними текстові концепти [9], з огляду на специфіку взаємодії яких нами розмежовано типи КСС за
параметрами складності й напруженості.
Складність КСС поетичного тексту залежить від кількості текстових концептів, об’єктивованих
словесними поетичними образами тексту, й відношень між ними. Так, поетичні тексти з простою
КСС характеризуються словесними поетичними образами, націленими на об’єктивацію одного
текстового концепту або декількох таких концептів, що перебувають у відношенні суположення. За
такого відношення осмислення текстових концептів не вимагає здійснення лінгвокогнітивних
операцій мапування [8: 168-206] стосовно одне одного. Словесними поетичними образами
поетичного тексту, що має ускладнену КСС, активізуються текстові концепти, один із яких є
домінантним і осмислюється в термінах інших текстових концептів шляхом лінгвокогнітивних
операцій мапування (аналогового, субститутивного, контрастивного, наративного) на основі різних
видів поетичного мислення (аналогового, асоціативного, парадоксального та інших) [там само].
Складна КСС поетичних текстів характеризується неможливістю активації текстових концептів на
основі словесних поетичних образів тексту, що значною мірою ускладнює осмислення останніх.
Відтак, конструювання складної КСС виключною мірою покладається на створюваний словесними
поетичними образами ефект "емотивної дифузності" [10: 287], за якої відбувається розпорошення
емоційності по текстовій тканині, що створює не завжди вловиму емоційну атмосферу, резонуючи,
втім, з читацьким сприйняттям [11: 381].
Напруженість КСС поетичного тексту детермінується зовнішніми чинниками, а саме:
послідовністю введення до тексту словесних поетичних образів, які становлять стрижень КСС, або ж
порушенням такої послідовності, – що має безпосередній вплив на глибинні процеси конструювання
КСС. Зокрема, обробка поетичного тексту з ненапруженою КСС здійснюється досить легко, оскільки
кожен його наступний словесний поетичний образ доповнює, конкретизує, уточнює знання,
активовані попереднім словесним поетичним образом. Розгортання смислу в поетичному тексті з
напруженою КСС характеризується перервністю, уривчастістю, фрагментарністю, що досягається
шляхом переакцентуації попередніх словесних поетичних образів на фоні подальших словесних
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поетичних образів, або шляхом смислової конфронтації словесних поетичних образів тексту чи
втіленої в ньому неоднозначності, яка виявляється в неможливості вичленити текстові концепти на
основі словесних поетичних образів тексту тощо.
Сукупність структурно-композиційних ознак, що відтворюють й втілюють своєрідний смисловий
каркас цілої групи текстів, визначає жанр цих текстів [12: 239]. Таким чином, жанр – це парадигма
текстів, що поділяють однакові принципи конструювання КСС за наявності тотожних жанрових
ознак.
Традиційно при визначенні жанру поетичного тексту до уваги беруться його онтологічні
властивості: форма та зміст. При врахуванні онтологічних властивостей текстів американського
поетичного ренесансу найбільш інформативним і несуперечливим виявляється формальний чинник –
об’єм поетичного тексту, – який і береться нами за основу класифікації жанрів досліджуваних
текстів. Таким чином, об’єм поетичного тексту є домінантною жанровою ознакою, з огляду на яку
поетичні тексти поділяються на тексти великих, середніх та малих жанрів. До малих жанрів ми
зараховуємо поетичні тексти-мініатюри, написані за типом японських хайку, та авторські афоризми
поетів. До середніх жанрів відносимо вірші, обсяг яких коливається в межах сторінки. Великі жанри
складають досить об’ємні поеми, що налічують декілька сторінок.
Специфіка текстів американського поетичного ренесансу, створених за приписами різних
напрямів модернізму [7: 765-770], зумовлює дослідження їхніх жанрових особливостей не лише в
аспекті онтології, а й гносеології. Увага до гносеологічних властивостей тексту передбачає аналіз
процесу пізнання тексту, тобто лінгвокогнітивних особливостей сприйняття й осмислення словесних
поетичних образів, в яких об’єктивується текстова дійсність. Адже в межах кожного літературного
напряму репрезентується власне, оригінальне тлумачення дійсності й пропонується специфічний
набір способів її відображення. Це зумовлює різний ступінь віддаленості текстових світів,
об’єктивованих у текстах різних напрямів, від реального світу, а відтак впливає на можливість /
неможливість, легкість / складність досяжності таких текстових світів. Використання теоретикометодологічних засад поетики можливих світів [13; 14; 15] дозволяє визначити ступінь досяжності
текстового світу як домінантну жанрову ознаку текстів американського поетичного ренесансу в
аспекті їхньої гносеології.
Класифікацією жанрів поетичних текстів, за основу якої взятий ступінь досяжності текстового
світу, передбачається поділ досліджуваних текстів на гомогенні й гетерогенні. Відмінність між
текстами зазначених жанрів полягає в однорідності об’єктивованих ними текстових світів. Так,
гомогенні поетичні тексти втілюють однорідні текстові світи, тобто світи з однаковими параметрами
досяжності. Текстові світи, проектовані гетерогенними поетичними текстами, є неоднорідними,
оскільки суміщають в собі ознаки різних текстових світів, характерних гомогенним поетичним
текстам, а, отже, поєднують різні ступені досяжності.
У межах жанру гомогенного поетичного тексту виокремлюємо два жанрових різновиди: жанр
світовідтворювального тексту й жанр світоперетворювального тексту. Відмінність між цими
жанрами полягає в особливостях осмислення й відображення дійсності – міметичному, що
характеризує світовідтворювальні поетичні тексти, й дієгетичному, що є підґрунтям
світоперетворювальних поетичних текстів.
Жанр світоперетворювального поетичного тексту, в свою чергу, представлений трьома жанровими
різновидами: жанром світозмінного, жанром світобудівного й жанром світоруйнівного поетичного
тексту. Об’єктивовані такими текстами світи передбачають перетворення концептуальної картини
світу читача: від видозмін, трансформацій концептуальних схем, що лежать в підґрунті існуючої
картини світу (жанр світозмінного тексту), й побудови принципово нових фрагментів картини світу
(жанр світобудівного тексту) до руйнування читацької картини світу (жанр світоруйнівного тексту).
Ступінь досяжності текстових світів, проектованих поетичними текстами зазначених жанрів,
ускладнюється в напрямі від жанру світозмінного до жанру світоруйнівного поетичного тексту, при
чому дистанція між текстовими світами й світом емпіричної дійсності в цьому напрямі збільшується.
З огляду на встановлені типи композиційно-смислової структури й жанрові особливості текстів
американського поетичного ренесансу виводимо наступні композиційно-жанрові моделі:
"Напруженість КСС – об’єм тексту", "Складність КСС – об’єм тексту", "Напруженість КСС –
досяжність текстового світу", "Складність КСС – досяжність текстового світу".
Композиційно-жанрова модель "Складність КСС – об’єм тексту" реалізується в трьох виявах:
"Складність КСС – великий об’єм тексту", "Складність КСС – середній об’єм тексту", "Складність
КСС – малий об’єм тексту".
Звернемося до великого за об’ємом поетичного тексту Р. Фроста "Home Burial" [16: 1090-1093] –
"Домашній цвинтар". Словесні поетичні образи цього тексту активують текстові концепти ЧОЛОВІК,
ЖІНКА, КОХАННЯ, СМЕРТЬ. Названі концепти є рівноправними між собою, тобто розгортання
кожного з них у процесі конструювання КСС є відносно незалежним від інших. До того ж великий
об’єм тексту дозволяє розмістити словесні поетичні образи, що втілюють текстові концепти, на
188

О.А. Ляшик. Композиційно-жанрові моделі текстів американського поетичного ренесансу
в аспекті когнітивної поетики

значну відстань одне від одного, що сприяє однозначності й легкості їхнього прочитання. У термінах
Р. Цура, відбувається дивергенція словесних поетичних образів в образному просторі поетичного
тексту [17: 97], за якої КСС зазначеного поетичного тексту можна визначити як просту.
Не визначаються складністю прочитання й словесні поетичні образи поетичного тексту
А. Макліша "The Happy Marriage" – "Щасливий шлюб" [18: 43-57], за допомогою яких
об’єктивуються текстові концепти ЧОЛОВІК, ЖІНКА, КОХАННЯ: "Love that hopes nothing but the
hope it is, / Love that has no utterance in a kiss" [18: 46] – "Кохання не сподівається, саме воно є
сподівання, / Кохання, що не знає краю сердець милуванню";"now she slept and was herself and seemed /
More than his love and less that he had dreamed"[18: 49] – "тепер вона спала й була сама собою, і
виявилась, / Чимось більшим за його любов і меншим, ніж те, про що мріялось"; "Love is the way that
lovers never know" [18: 52] – "Кохання це шлях, якого закохані ніколи не знають" тощо. Втім,
помилковим буде твердити, що великі за об’ємом тексти не містять "свіжих", складних для
осмислення словесних поетичних образів. Таким, наприклад, є наступний: "by the friendly stove / Sit
peacefully and sup of love" [18: 54] – "сядь і у дружньому колі / Спокійно поїж на вечерю любові",
підґрунтям осмислення якого є неконвенційна концептуальна метафора ЕМОЦІЙНИЙ СТАН
(КОХАННЯ) – ЦЕ ЇЖА. Однак специфіка конструювання КСС поетичних текстів великого об’єму
саме і полягає в тому, що читач може опускати складні для розуміння словесні поетичні образи, якщо
для інтерпретації тексту достатньо інших, в яких знаходить втілення той самий текстовий концепт.
Звичайно, що певна грань осмислення такого концепта залишиться поза увагою, проте це не утворює
будь-яких перепон адекватній інтерпретації тексту. Відповідно, зі зменшенням об’єму поетичного
тексту зменшується можливість "вилучення" "складних" словесних поетичних образів з
інтерпретаційного процесу а, отже, ускладнюється конструювання КСС тексту.
Таким чином, композиційно-жанрова модель "Складність КСС – великий об’єм тексту" є
характерною для текстів з простою КСС.
Аналіз досліджуваного матеріалу свідчить про значну кількість, скупчення (або конвергенцію
[17: 97; 8: 174]) словесних поетичних образів в образному просторі поетичних текстів середнього
об’єму. Так, у поетичному тексті "Pretty Words" – "Гарненькі слова" Е. Вайлі [19: 1200]
спостерігається конвергенція словесних поетичних образів, що репрезентують концептуальну
метафору СЛОВО – ЦЕ ІСТОТА. У процесі конструювання КСС тексту ця метафора зазнає різної
специфікації: "Poets make pets of pretty, docile words" – "Гарні, слухняні слова поет перетворює в
хатніх тваринок" (СЛОВО – ЦЕ ХАТНЯ ТВАРИНА), "I love smooth words, like gold-enamelled fish" –
"Люблю слова гладенькі, мов лаковані златом рибинки" (СЛОВО – ЦЕ РИБИНА), "tender ones, like
downy-feathered birds" – "ніжнії, немов пташини пухнасті пір’їнки" (СЛОВО – ЦЕ ПТАХ), "Words shy
and dappled, deep-eyed deer in herds" – "Слова мережані й сором’язливі, глибокодумні óлені у стаді"
(СЛОВО – ЦЕ ЛІСНИЙ ЗВІР), "Warm lazy words, white cattle under trees" – "Теплі, ледачі слова, мов на
вигоні білі корови" (СЛОВО – ЦЕ ХУДОБА), "Like midsummer moth, and honied words like bees" –
"Немов метелик в липні, та, немов бджола, медові" (СЛОВО – ЦЕ КОМАХА). Останній рядок тексту
"Gilded and sticky, with a little sting" – "Позолочені й липучі, із маленьким жалом" є втіленням одразу
трьох концептуальних схем: СЛОВО – ЦЕ (ЗОВНІШНЯ) КРАСА, СЛОВО – ЦЕ ЛИПКА
РЕЧОВИНА, СЛОВО – ЦЕ ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА. Беручи до уваги конвергенцію наведених
словесних поетичних образів у межах проаналізованого тексту та неконвенційність активованих ними
концептуальних схем, КСС тексту середнього об’єму визначаємо як ускладнену.
Розглянемо поетичний текст малого об’єму – афоризм К. Сендберга"Poetry is a fresh morning
spider-web telling a story of moonlit hours of weaving and waiting during a night" – "Поезія – це свіжа
вранішня павуча сітка, що розповідає про залиті місяцем години ткання й чекання протягом ночі"
[20: 318]. Для інтерпретації цього тексту плідним є використання теорії концептуальної інтеграції
[див. 21; 22], що дозволяє реконструювати структури знання, винесені автором "за дужки" тексту. Ці
структури знання, втім, є іманентно властивими царині мети ПОЕТ і царині джерела ПАВУК, що
активуються внаслідок метонімічного "висвічування" [23: 224-225] на фоні концептів джерел ПОЕЗІЯ
і ПАВУТИНА. Відтак, співвіднісши шляхом аналогового мапування складники ментальних просторів
ПОЕТ і ПАВУК, отримуємо наступні концептуальні схеми: ПОЕТ – ЦЕ ПАВУК→ТКАЧ / ХИЖАК,
ЧИТАЧ – ЦЕ КОМАХА→ЖЕРТВА, ВІРШІ – ЦЕ ПАВУТИНА→ПАСТКА, РЯДКИ – ЦЕ ЛИПКЕ
ПАВУТИННЯ→ЕЛЕМЕНТ ПАСТКИ, ТВОРЧИЙ ПОШУК – ЦЕ ГОЛОД, ВТАМУВАННЯ
ТВОРЧОГО ПОШУКУ – ВТАМУВАННЯ ГОЛОДУ тощо. На основі окреслених концептуальних
схем будуємо інтегрований простір, в межах якого конструюється нове знання – емергентна
структура: поезія – це мистецтво влаштовувати пастки; поет заманює читача в пастки своїх
творів. Таким чином, маємо підстави говорити про конвергенцію концептуальних схем в підґрунті
словесних поетичних образів тексту проаналізованого афоризму, що зумовлює складний характер
конструювання його КСС.
У світлі сказаного робимо висновок про ускладнення процесу конструювання КСС поетичного
тексту в напрямку від текстів великого об’єму до малого.
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Аналіз відтворення решти вищезазначених композиційно-жанрових моделей серед текстів
американського поетичного ренесансу дозволяє зробити низку спостережень. Так, композиційножанрова модель "Напруженість КСС – об’єм поетичного тексту" характеризується наступною
закономірністю: зі збільшенням об’єму поетичного тексту зменшується рівень напруженості його
КСС. Це зумовлене тим, що зі зменшенням об’єму поетичного тексту збільшується кількість векторів
розгортання смислу тексту: текстам великого об’єму характерною є "одновекторна напруженість"
конструювання КСС, в той час як текстам малого об’єму – "багатовекторна напруженість".
За "одновекторної напруженості" текстові концепти, активовані словесними поетичними образами
тексту, отримують однакове осмислення від початку до кінця тексту, знімаючи цим напруженість
конструювання КСС. "Багатовекторна напруженість" зумовлюється розпорошенням смислу тексту по
текстовій тканині, що виявляється в неможливості активізувати певні текстові концепти на основі
словесних поетичних образів тексту, а, отже, конструювання КСС такого тексту обмежене
вербальним і передконцептуальним рівнями, не отримуючи виходу на рівень концептуальний. У
текстах середнього об’єму спостерігається так звана "зворотна напруженість" конструювання КСС, за
якої словесні поетичні образи зумовлюють різне осмислення активованого ними текстового концепта,
що, в свою чергу, приводить до переосмислення усього тексту заново.
Реалізація композиційно-жанрової моделі "Складність КСС – досяжність поетичного
тексту" в текстах "американського відродження" має такі особливості: чим складнішою є
досяжність текстового світу, об’єктивованого в поетичному тексті, тим складнішим є процес
конструювання його КСС. Превалювання при обробці світовідтворювальних поетичних текстів
раціонального мислення з огляду на переважну однозначність лексики таких текстів зумовлює
відносну рівноправність словесних поетичних образів і об’єктивованих ними текстових концептів у
межах тексту. За такої рівноправності словесні поетичні образи перебувають у відношеннях
суположення, коли осмислення втілюваних ними текстових концептів не вимагає здійснення
лінгвокогнітивних операцій мапування стосовно одне одного. Сказане дозволяє визначити КСС
світовідтворювальних текстів як просту.
Обробка світозмінних і світобудівних поетичних текстів здійснюється на основі різних видів
поетичного мислення, що є підґрунтям лінгвокогнітивних операцій мапування як механізму
концептуальної метафори та концептуальної метонімії. Це зумовлює активну взаємодію словесних
поетичних образів тексту, за якої текстовий концепт, активований одним поетичним образом,
осмислюється в термінах концептів, об’єктивованих іншими словесними поетичними образами.
Світозмінні і світобудівні поетичні тексти характеризуються, таким чином, ускладненою КСС.
Неможливість досяжності цілісного текстового світу, властива світоруйнівним поетичним
текстам, має вияв, зокрема, у неможливості активації на основі словесних поетичних образів таких
текстів тих чи інших текстових концептів. Це ускладнює або й унеможливлює обробку
світоруйнівних текстів, тому дозволяє говорити про складний характер конструювання їхніх КСС.
Особливості відтворення композиційно-жанрової моделі "Напруженість КСС – досяжність
текстового світу" в текстах епохи американського поетичного ренесансу полягають у наступному.
Світовідтворювальні тексти мають ненапружену КСС, оскільки, як правило, характеризуються
"одновекторним" розгортанням смислу тексту, у процесі якого знімається напруженість
конструювання КСС. Напружена КСС, властива світозмінним і світобудівним поетичним текстам,
зумовлюється наявністю неконвенційних концептуальних схем в підґрунті словесних поетичних
образів таких текстів, що виступають "локалізаторами" напруженості в конструюванні їхніх КСС.
Конструювання КСС світоруйнівних текстів характеризується максимальною напруженістю через
неможливість досяжності цілісного текстового світу, "вхід" до якого заблоковано словесними
поетичними образами таких текстів. Іншими словами, обробка словесних поетичних образів та
активізація на їхній основі текстових концептів і встановлення певних зв’язків між ними у процесі
конструювання КСС поетичного тексту має найнижчий рівень напруженості в світовідтворювальних
текстах, середній рівень напруженості – у світозмінних і найвищий рівень напруженості – в
світобудівних і світоруйнівних поетичних текстах.
Проведене дослідження дає підстави для наступних висновків:
1. Встановлені закономірності відтворення певних композиційно-жанрових моделей серед групи
текстів є свідченням того, що поетичні тексти одного жанру мають тотожні особливості
конструювання композиційно-смислової структури.
2. Визначення жанру є початковим етапом інтерпретації поетичного тексту. На цьому етапі читач
починає обробку поетичного тексту з встановлення об’єму тексту та досяжності об’єктивованого в
ньому текстового світу. На другому етапі інтерпретації – у процесі конструювання КСС поетичного
тексту – знання, отримані на першому етапі, поглиблюються, конкретизуються й уточнюються. Це
відбувається шляхом аналізу розвитку смислу тексту на трьох композиційних рівнях: вербальному,
передконцептуальному й концептуальному, що уможливлює дослідження лінгвокогнітивних процесів
мислення, задіяних у сприйнятті словесних поетичних образів – одиниць КСС тексту. Визначення
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жанру й конструювання КСС поетичного тексту є, таким чином, складовими інтерпретаційного
процесу.
Перспективою подальшого дослідження вважаємо вивчення дієвості розроблених композиційножанрових моделей поетичних текстів на матеріалі текстів інших хронологічних зрізів. Цікавим, на
нашу думку, є виявлення когнітивного стилю окремих поетів у ракурсі композиційно-жанрових
особливостей їхніх поетичних текстів із застосуванням зіставного аналізу виявлених тенденцій та
закономірностей.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 444 с.
Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М.: Лабиринт, 1997. – 448 с.
Эйхенбаум Б.М. О поэзии. – Л.: Советский писатель, 1969. – 552 с.
Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. – М.: Советский писатель, 1986. – 480 с.
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб: "Искусство-СПБ", 1996. – 848 с.
Аникин В.П. Теория фольклора. Курс лекций. – 2-е изд., доп. – М.: КДУ, 2004. – 432 с.
Heritage of American Literature: In 2 vol./ J.E. Miller, Jr. – San Diego; N.Y.; Chicago: Harcourt Brace Jovanovich
Publishers, 1991. – Vol. II: Civil War to the Present. – 2204 p.
8. Бєлєхова Л.І. Словесний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект : Монографія. – вид. 2-ге,
доп. і перероб. – М.: ООО "Звездопад", 2004. – 376 с.
9. Кагановська О.М. Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ
сторіччя): Монографія. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2002. – 292 с.
10. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics. – Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1992. – 549 p.
11. Воробьёва О.П. Художественная семантика: когнитивный сценарий / С любовью к языку: Сб. научн. тр. –
М.- Воронеж: ИЯ РАН, Воронежский госуниверситет. – 2002. – С. 379-384.
12. Воронцова Т.И. О когнитивной основе балладного жанра // Studia Linguistica – XI. – Проблемы когнитивной
семантики: Сб. статей. – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена. – 2002. – С. 237-240.
13. Doležel L. Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds. – Bloomington; L.: The John Hopkins University Press,
1998. – 321 p.
14. Ryan M.-L. Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. – Bloomington; Indianapolis: Indiana
University Press, 1991. – 285 р.
15. Semino E. Language and World Creation in Poems and Other Texts. – L.-N.Y.: Longman, 1997. – 274 p.
16. Robert Frost // The Norton Anthology of American Literature: Third Edition / Ed. by N. Baym, R. Gottesman,
L.B. Holland and others. – N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 1989. – P. 1083-1111.
17. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics. – Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1992. – 549 p.
18. MacLeish A. Collected Poems, 1917 – 1982. – Boston: Houghton Mifflin Company, 1985. – 524 p.
19. Elinor Wylie // The Norton Anthology of American Literature: Third Edition / Ed. by N. Baym, R. Gottesman,
L.B. Holland and others. – N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 1989. – P. 1197-1201.
20. Sandburg C. The Complete Poems. – N.Y., L.: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1970. – 797 p.
21. Turner M. The Literary Mind: The Origin of Thought and Language. – N.Y.; Oxford: Oxford University Press,
1998. – 187 p.
22. Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. – N.Y.:
Basic Books, 2002. – 440 p.
23. Barcelona A. Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics: An
update // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / Ed. by R.Dirven, R. Pörings – Berlin-New York:
Mouton de Gruyter, 2002. – P. 207-277.

Матеріал надійшов до редакції 17.04.2006 р.
Ляшик Е.А. Композиционно-жанровые модели текстов американского поэтического ренессанса
в аспекте когнитивной поэтики.
В статье раскрываются композиционные и жанровые особенности текстов американского
поэтического ренессанса с позиций когнитивной поэтики путём выявления закономерностей
реализации в таких текстах определенных композиционно-жанровых моделей.
Lyashyk O.A. Composition and genre models of the American ‘Poetry Renaissance’ texts from a cognitive
perspective.
The article highlights the composition and genre peculiarities of the American ‘Poetry Renaissance’ texts
from the cognitive poetics perspective through revealing certain composition and genre models.
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ІНФОРМАТИВНІ ПРИНЦИПИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
(на прикладі фразеологічних одиниць дії)
У статті розглянуто фразеологічні одиниці (ФО) в англомовних постмодерністських творах. Автор
доходить висновку, що ФО збігаються з ФО у двомовних фразеологічних словниках і можуть
зазнавати змін у своєму компонентному складі. В сучасному літературно-художньому творі ФО
можуть скорочувати або розширювати свій компонентний склад, а також замінювати свої
компоненти. Втім, ці зміни лише оновлюють ФО для досягнення потрібної експресивності та
точності висловлювання.
Останніми десятиріччями фразеологія привертає до себе увагу дослідників різних
міждисциплінарних сфер: мовознавців, істориків, літераторів. Вона, як і мова взагалі, є надійною
схованкою здобутків культури, звичаїв, прагнень і сподівань народу, одним із найважливіших джерел
дослідження його минулого життя, вивчення його словесних естетичних цінностей.
Фразеологія розробляє принципи виокремлення фразеологічних одиниць, методи їх вивчення,
класифікації і фразеографії ― опису в словниках. Як мовознавча дисципліна, фразеологія всебічно
вивчає структуру і семантику ФО, функцію їх у мові та мовленні, історію виникнення і розвитку, роль
у процесі інтралінгвістичних (внутрісистемних) і екстралінгвістичних (позамовних) чинників [1: 6].
Відтак, об’єктом вивчення фразеології є стійкі звороти, словосполучення, які в науці називаються
фразеологічними одиницями, фразеологізмами, ідіомами, фразеологічними зворотами або сталими
словами мовлення.
Фразеологічні одиниці (ФО), які є одиницями опосередкованої номінації, не мають однієї якоїнебудь домінуючої властивості, за якою їх можна було б виокремити з корпусу змінних
словосполучень. Особливість ФО полягає в тому, що вони мають комплекс властивостей, які треба
враховувати при їхньому визначенні.
ФО була неодноразово предметом спеціальних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених [2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14] та ін. Втім, дослідження ФО й надалі залишається актуальним і
таким, що має теоретичну і практичну значущість завдяки складності і багатогранності матеріалу
досліджень.
Англомовні джерела визначають ФО так: "Ідіома ― це вираз, значення якого важко або іноді
неможливо визначити, розглядаючи значення складових лексем" [15: B12].
Існують інші визначення, які наводять дослідники, досліджуючи слов’янські, германські та
романські мови. Так Л.Г. Скрипник вважає, що "ФО — це лексико-граматична єдність двох і більше
нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи
речення, яка, маючи цілісне значення, відтворюється в мові за традицією автоматично " [16: 11].
Фразеологічне значення є складним явищем, яке набагато ширше, ніж його лексичне значення, і в
утворенні якого беруть участь розумові та психічні процеси. Воно сягає далеко за межі позначення
явищ, предметів, їх ознак тощо. Оскільки в процесі утворення фразеологічного значення важливу
роль відіграють концептуальні та психічні процеси, ФО передають різні оцінки, ставлення і асоціації
до позначуваного [3: 330]. Фразеологічне значення розглядаємо на тлі лексичного з тим, щоб чіткіше
виокремити і описати категоріальні ознаки власне фразеологічного значення, відмежувавши його від
найближчого до нього лексичного значення. Розглядаючи структуру ФО у М.М. Копиленка і
З.Д. Попової, зустрічаємо два типи елементів значення — денотативні та конотативні семи. Вони
відповідають денотативному і конототивному аспектам значення. Денотативні семи ― це семи,
"асоційовані з образами предметів реальної дійсності (денотатів) як їх первинні, непохідні, або їх
вторинні, похідні, але єдині мовні знаки" [17: 44]. Конотативні семи ― це семи, "які утворилися з
лексем, що вже мають денотативні семи, внаслідок розширення лексичної сполучуваності" [17: 44].
Метою статті є дослідження інформативності лексико-семантичного потенціалу ФО у
постмодерністському літературно-художньому творі.
Актуальність цієї статті полягає в тому, що ФО в літературно-художньому творі потребує
особливого аналізу в плані розкриття інформативності її лексико-семантичного потенціалу у
художньому тексті з позицій когнітивно-дискурсної парадигми сучасних досліджень.
© Матвієнків О.С., 2006
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У роботі аналізу піддавалися 44 ФО дії, які були обрані шляхом суцільної вибірки із шести
англомовних романів: С. Вотерс "Fingersmith", A.С. Байетт "Babel Towel", M. Атвуд "The Blind
Assassin", K. Аткінсон "Emotionally Weird", Д. Адебайо "My Once Upon a Time", Е. Макнамі "The Blue
Tango", обсяг яких становить дві тисячі вісімсот десять сторінок.
ФО дії класифікуємо за способом їх виконання. Схематично цю класифікацію подаємо у вигляді
діаграми.

ФО дії, спосіб виконання якої пов’язаний з

фізичними рухами
людини

людськими органами
(фізіологічна дія)

позитивне

ставленням до людей

людськими вчинками

негативне

Перш ніж перейти до розгляду конкретних прикладів, зауважимо, що ми порівнювали ФО вибрані
з літературно-художніх творів з ФО у двомовних словниках. У деяких випадках ФО у художньому
тексті зазнає незначних змін. Це пояснюємо художньо-естетичним задумом автора, завдяки чому ФО
несуть додаткову інформацію, що допомагає адекватніше сприймати характер героїв, їх поведінку,
ставлення до інших людей та довкілля. Власне під таким кутом зору розглянемо відібрані ФО.
Серед ФО дії, спосіб виконання якої пов’язаний з фізичними рухами людини виокремимо такі:
Nurses were in short supply in these realms, and soon Laura was setting her hands to tasks that were
strictly speaking none of her business. Bedpans and vomit did not throw her for a loop, it appeared, nor did
the swearing and raving and general carrying-on [18: 515].
ФО to set one’s hand to smth. ― взятися за щось [19: 851].
She’s the round O, the zero at the bone. A space that defines itself by not being there at all. That’s why
they can’t reach her, lay a finger on her. That’s why they can’t pin anything on her. She has such a good
smile, but she doesn’t stand behind it [18: 501].
ФО to lay a finger on smb. ― вдарити кого-небудь, пальцем торкнутись кого-небудь [19: 590].
You always had everything handed to you, you never had to make an effort, you never showed one
moment of gratitude to Richard. You didn’t lift one’s finger to help him out, not one’s, ever [18: 453].
ФО to lift one’s finger ― хоч щось зробити, пальцем поворухнути [19: 608].
Who then want to take charge of the Chase industries? Would there be no Chase and Sons? If not, why
had Benjamin worked his fingers to the bone? [18: 81].
ФО to work one’s finger to the bone ― працювати дуже багато або старанно [19: 1026].
Samuel Oliphant objects and his objections sustained. Sir Augustine turns to another line of questioning.
Q. How do you make you living, Mr Mason?
A. With great difficulty. I expose my body in public places. In short, I model in art colleges. It is an
honest trade, and humbling [20: 573].
ФО to make one’s living ― заробити собі на існування, на шматок хліба [19: 53].
Ці приклади вживання ФО,
використані автором у літературно-художньому
постмодерністському творі, допомагають точніше розкрити характер фізичної дії людини. При цьому
читач отримує додаткову інформацію про героїв роману, їх контроль над певною ситуацією, або
безсилля. Здебільшого ФО цього типу пов’язані з рухами рук, пальців, що до певної міри може
вказувати на дратівливий стан, нервозність, нерішучість персонажів художнього твору.
Розглянемо ФО дії, спосіб виконання якої пов’язаний з людськими органами (фізіологічна дія):
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If she were to voice this knowledge, they’d shut her away forever. Her only chance is to go on as if
everything is proceeding normally, meanwhile keeping an eye on the flat blue sky, watching out for the large
crack that is bound to appear in it eventually [18: 498].
ФО to keep an eye on ― не зводити очей, стежити, пильнувати за (кимсь, чимось) [19: 566].
I’d make a trip to Toronto and shadow Sabrina. I’d hang around outside her private school ― her new
private school ― just to catch a glimpse of her, and to assure myself, despite everything, she was all right
[18: 533].
ФО to catch a glimpse (of) ― побачити, помітити побіжно, мигцем [19: 202].
The woman caught sight of me, turned away, and disappeared into the darkness [21: 151].
ФО to catch sight of ― побачити, помітити [19: 205].
"I’ve got an assay to do", I said, beating a quiet retreat. "Keep an eye out for Buddy", Joy shouted after
me and I heard Professor Cousin’s murmur, "Oh, what a horrible idea", as I shut the door behind me [21:
237].
ФО to keep an eye out for ― пильно спостерігати, вичікувати, вартувати [19: 566].
"How d’ you find us today? How d’you know my name an’ address to begin with?" I shot a glance at
her. She was staring at me, looked surprised more than anything [22: 328].
ФО to shot a glance ― кинути погляд, подивитись на когось (щось) [19: 857].
They asked him how long the autopsy would take, when the findings would be available. They kept
looking towards the metal swing doors leading to the dissection room.
"I’d say the professor’ll take her hardly on this one. Judge’s daughter and all. He’ll be taking a good
look at, make sure that the boy that done it had never tasted the goods before he bought them if you’re with
me" [23:20].
ФО to take a good look (at) ― добре подивитися, розглянути [19: 910].
Аналіз прикладів не виявив змін у структурі ФО. Але використання їх у літературно-художніх
творах допомагає читачам адекватніше сприймати особливості фізіологічної дії героїв на рівні їхньої
паралінгвістичної реалізації.
ФО дії, спосіб виконання якої пов’язаний із ставленням до людей, поділяємо на дві підгрупи:
позитивне ставлення і негативне. Наведемо приклади вживання цієї ФО з позитивної підгрупи:
I looked at Terri closely. I realized she had fallen asleep. She should take more care, she had just the
kind of sluggish metabolism that gets people berried alive in family crypts and glass coffins [21: 33].
ФО to take care ― бути обережним, піклуватися, берегти [19: 913].
But I could not pay much attention to her; I was too anxious about Laura [18:599].
ФО to pay attention to ― приділяти, звертати увагу, піклуватися про когось (щось) [19: 751].
The next witness to be called is Dr Naomi Lurie, Reader in English Literature in Oxford University, and
a Fellow of Somervills College. She says that she is the author of various books, including Dissociated
Sensibility, Myth of History? (1960). She says she is in charge of the studies of many young women, and
would be quite happy for them to read Babble towe [20: 538].
ФО to be in charge of ― нести відповідальність (за когось, щось) [19: 93].
The comrades got in touch. They must’ve decided I’m more use to them over there than back here.
Anyway, after that endless beating around the bush, all of a sudden they can’t wait to see the last of me
[18:441].
У цьому прикладі автор використав дві ФО дії, спосіб якої пов’язаний з позитивним ставленням
до людей: to get in touch ― встановити контакт, встановити безпосередній зв’язок [19: 377] та to beat
around the bush ― ходити кругом та навколо, говорити натяками [19: 74].
Розглянемо ще один приклад в якому автор використав дві ФО цієї групи:
Once he was located, Winifred took charge of events and put the best face on things [18: 624].
ФО to take charge of ― взяти в свої руки, взяти на себе відповідальність [19: 914] і to put the best
face on something ― показувати щось в найкращому вигляді, прикрашати щось [19: 797].
Вживання двох ФО в одному прикладі дозволяє автору деталізувати характер дії героїв, вказуючи
на її своєрідність, спричинену конкретною ситуацією у творі.
Група ФО дії, спосіб якої пов’язаний з негативним ставленням до людей, становить чималу
частку в літературно-художньому творі.
A young woman called Dora, who was, or had until that moment been, a lady’s maid ― if indeed that
moment was the moment of emancipation, or unshackling, or evolution desiderated by Culvert ― this young
woman asked, in a pretty and languid voice, which the lady Roseace prevented herself from characterizing as
"insolent", whether her own natural passional need to live the life of a lady, and drink tea, and lie on a
couch, and flirt with gentlemen, could now be put to good use, in a new order [20: 67].
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ФО to put smth. to good account — мати вигоду, користь з чогось, використовувати що-небудь в
своїх інтересах [24: 369].
Frederica, who has been working up to roar of rage as full throated as ever her father uttered, stares
dumbly, Leo says,
"I don’t like you reading in that silly voice, I don’t like it. I myself asked him to tea, I liked him, I told
you".
"It’s easy to see he twisted you around his little finger", says Nigel, less dangerous already.
"I don’t know what that means", says Leo [20: 79].
ФО to twist one around one’s little finger — обкрутити когось кругом пальця [19: 973].
In any case he would sometimes give the leftover to Reenie, and despite her efforts to conceal them from
us we would get our hands on them sooner or later [18: 185].
ФО to get one’s hands on smb. (or smth.) ― прибрати до рук кого-небудь, заволодіти чим-небудь
[24: 164].
No wonder that when Aimee came of age and got her hand on the money Richard had left her she
jumped ship, and turned to various chemical forms of comfort, and flozed herself with one man after another
[18: 529].
ФО to get one’s hand on smth. (or smb.) — прибрати до рук щось, заволодіти чимось [24: 164].
"I hear you’ve been rubbing Winifred the wrong way", I said to Laura. "Getting her all stirred up.
Teasing her about Free Love" [18: 518].
ФО to rub one the wrong way — дратувати, гладити когось проти шерсті [19: 827].
Як засвідчують приклади, ФО, які використав автор, емоційно і виразно експлікують висловлення
автора та його ставлення до того, що відбувається. Вони дають читачам детальну інформацію про
характер героїв та маніфестують їхні ниці вчинки.
Розглянемо ще декілька прикладів цієї групи ФО:
I’d seen Laura use that virtuous expression on Mr Erskine often enough, and I thought that was what she
was doing now: pooling the wool over [18: 243].
ФО to pool the wool over smb’s eyes — вводити когось в оману, водити за ніс [19: 780].
У цьому прикладі ФО зазнала зміни ― скорочення свого компонентного складу, а саме відсікання
кінцевої частини ФО. Такі семантичні зміни зумовлені прагненням до економії мовних засобів і
лаконізації мовлення.
Laura said, "I guess now she’ll start introducing me to people. She’s always putting her oar in"
[18:518].
ФО to put in one’s oar ― втручатися в чужі справи, пхати носа не в свої справи [19: 786].
Розглядаючи цей приклад, ми бачимо, що автор переставив лексеми у складі ФО, чим забезпечив
експресивність контексту.
Those who leave such evidence can scarcely complain if strangers come along afterwards and poke
their nose into every single thing that would once have been none of their business [18: 603].
ФО to poke one’s nose into another’s affairs (or business) — сунути носа в чужі справи [19: 769].
Аналізуючи цю ФО, ми спостерігаємо розширення у вигляді синтаксичного розгортання ФО, яке
зумовлене потребою мовця конкретизувати висловлювання.
Розглянемо ФО дії, спосіб виконання якої пов’язаний з людськими вчинками.
Andrea meanwhile nibbled delicately on a slice of Border tart, looking rather faint, while Mrs. Macbeth
urged a flapjack on her.
"I like to bake", she said. "I like to keep my hand in. Or hands in", she added, looked down at one of her
own midget hands, but then she seemed to grow suddenly confused and hobbled away, patting Andrea’s
shoulder affectionately as she passed her [21: 312].
ФО to keep one’s hand in something ― набути (або мати) досвід у чомусь; натренуватись [19:
571].
Father knew that too, although he was far from pleased: Laura had jumped the gun and usurped his
own position of as host, and next thing he knew she’d be inviting every orphan and bum and hard-luck case
to his dinner table [18: 222].
ФО to jump the gun ― діяти заздалегідь, випереджати події, забігати вперед [24: 250].
What she’d like to know at the moment is why they’re eating out. Why they aren’t in his room. Why he’s
throwing caution to the winds. Where he got the money [18: 440].
ФО to throw caution to the winds ― відкинути всіляку обережність [19: 946].
When Laura came to Reemie with welts on the palms of her hands, Reemie confronted Mr Erskine, but
was told to mind her own business [18: 198].
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ФО to mind your own business ― займатися своїми справами, не втручатися в чужі справи [19:
674].
Reenie said to Mr Hillcoate, who’d been hired to help out, that Jesus might have multiplied the loaves
and fishes, but Captain Chase was not Jesus and should not be expected to feed the multitudes, although as
usual he hadn’t known where to draw the line and she only hoped nobody would be stampeded to death [18:
119].
ФО to draw the line ― знати міру, встановити межу дозволеного, покласти край чому-небудь [19:
288].
She had kept him till he was four or five, then put him on the parish ― even then, however, he was a
devil to get rid of, always running back from the workhouse: we were forever opening the shop-door and
finding him sleeping on the step [25: 15].
ФО to get rid of ― позбутися чогось (когось), усунути щось [19: 383]
Аналіз прикладів показав, що ФО у літературно-художніх творах не зазнали суттєвих змін у
своєму складі. Їхнє використання у творі дає змогу письменникам колоритніше вербалізувати дії та
вчинки персонажів. Завдяки ФО, які витончено змальовують характер дії героїв, читачі отримують
детальнішу інформацію про них.
Отже, аналіз ФО дії шести англомовних постмодерністських романів дає змогу дійти висновку,
що ФО дії можуть співпадати з ФО у двомовних фразеологічних словниках, а можуть зазнавати змін
у своєму компонентному складі. ФО у літературних творах допомагають письменникам більш
емоційно і точно розкрити характер героїв і надати читачам додаткову інформацію вербального і
екстравербального характеру, розкриваючи поведінку персонажів і їх ставлення до довкілля.
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Матвиенкив О.С. Информационные принципы лексико-семантического потенциала
фразеологических единиц литературно-художественного произведения
(на примере фразеологических единиц действия).
В статье рассмотрены фразеологические единицы (ФЕ) в англоязычных постмодернистских
произведениях. Автор приходит к выводу о том, что ФЕ совпадают с ФЕ в двуязычных
фразеологических словарях и могут претерпевать изменения в своём компонентном составе. В
современном художественном произведении ФЕ могут сокращать, расширять или изменять свой
компонентный состав. Но эти изменения призваны обновлять ФЕ для достижения необходимой
экспрессивности и точности высказывания.
Matviienkiv O. S. Informational principles of phraseological units lexico-semantic potential in a literary
text (on the example of phraseological units denoting action).
The article examines phraseological units in English postmodern fiction. The author conctudes that
phraseological units may coincide with their dictionary meaning or can change their componentional
structure. In postmodern literary work a phraseological unit may reduce, broaden or change its
componentional structure, but these changes help to achieve the necessary expressivity and precision of the
utterance.
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старший викладач
(Запорізький національний університет)
ЛІНГВОТЕХНОСФЕРА СУЧАСНОГО БУТТЯ: ВІД КОСМОГОНІЇ ДО ШТУЧНОЇ ПРИРОДИ
У статті розглянуто можливі напрямки мовної трансформації конвенційної системи
універсалізованих буттєвих категорій та понять у межах техногенної дійсності. Досліджено
лінгвальну рецепцію космогонічних елементів техносфери та засоби мовної реконструкції
органічного світу в цифровому континуумі.
"Техносфера" – комплексна, інтегрована, багатовимірна сутність, яка є об’єктом дослідження
майже всіх галузей сучасних гуманітарних наук (філософії, психології, соціології, культурології,
тощо) [1; 2; 3; 4; 5]. У лінгвальному аспекті нові технократичні реалії, які з’являються з незбагненною
швидкістю, потребують негайного відображення в сучасній англійській мові. Слід зазначити також,
що особливо бурхливого розвитку в умовах сучасного етапу інформаційної революції набуває та
сфера лексичних новоутворень англійської мови, яка безпосередньо співвідноситься з науковотехнічним прогресом, тобто "комп’ютерна термінолексика".
Як відомо, мова – це не просто засіб висловлення й передачі готової думки, а сила, що творить цю
думку [6, 7]. Отже, поняттєві та категоріальні універсалії протягом століть актуалізувались у
свідомості людини в рядки певних мовних репрезентацій. Однак, за появи альтернативної
"віртуальної" дійсності, поступово трансформується уявлення не лише про універсальні категорії
антропосфери,буття, а про універсальні поняття [8: 39]. Таким чином, метою статті є дослідження
лінгвальної трансформації та засобів вербалізації системи універсальних онтологічних понять у
межах технодійсності. Насамперед, необхідно зазначити, що за основу приймаються антропосферичні
покажчики "природної" дійсності, оскільки, вочевидь, "віртуальна реальність" є вторинною по
відношенню до неї.
Як базову модель аналізу антропосферичних параметрів техногенної дійсності ми пропонуємо
розглядати "лінгво-категорійну піраміду" – систему фундаментальних категорійних покажчиків [9;
10; 11], певним чином модифіковану нами, з огляду на специфіку дослідження:
АНТРОПОСФЕРА

ЕКЗИСТЕНЦІЯ
Людина

Природна органіка
БУТТЯ

АНТРОПОСФЕРА
Органолептичний світ
Космогонічні елементи

Відтак специфічному переосмисленню підлягають елементи "космогонічної" поняттєвої
парадигми, які співвідносяться з уявленнями про "надреальне", "чарівне", тобто таке, що перебуває
поза межами логічної інтерпретації. Слід зауважити, у зв’язку з цим елемент "magic" перетворився на
своєрідний центр концептуально-словотвірної міні-парадигми. Так, наприклад, нове визначення
"automagically" використовується для десигнації процесів, які відбуваються в надрах комп’ютерної
мережі автоматично, з певною долею таємничістю, та можуть здаватись дещо магічними: "A quick
ping out to the router and our Internet connection will be restored automagically" (The National Journal,
June 23, 2001).
Тому словосполучення black magic десигнує комп’ютерну технологію, яка працює, хоча ніхто до
кінця не знає, як саме. Вона ще більш загадкова, ніж процес voodoo programming, який принаймні
можна відтворити за алгоритмом. Синонімічними останньому термінові є такі одиниці, як black art та
deep magic.
Подібні прояви феномену чарівного, "хтонічного" набули узагальнюючого позначення cyburban
myths (зазначимо, що це словосполучення було утворено шляхом телескопічного поєднання вже
існуючого поняття urban myth – "міська легенда" [12:149] та продуктивного комп’ютерного афіксоїда
© Махачашвілі Р.К., 2006
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cyber, що має сигніфікувати кореляцію віртуального буття та урбаністичної цивілізації зламу
тисячоліть).
Як свідчать попередні дослідження, "віртуальна свідомість" з позиції мови досі балансує між
системою невербальних знаків та системою "розгалужених знаків", що можуть уважатись міфами. За
визначенням деяких учених, "знак" є центральною ланкою лінгвістичної концепції. Таким чином,
уважається, що суть мови полягає не лише в тому, щоб бути засобом комунікації, а й в застосуванні
сталих асоціацій. Отже, в такому разі, матеріалізований об’єкт стає знаком, а "ідеальна" сутність –
значенням [13: 76]. Крім того, мова визначається як комплексна система символів, кожний із яких
денотує певний екстралінгвістичний об’єкт, тоді як разом вони формують схематичне зображення
того оточення, в якому існують носії даної мови. Слово, лексичне новоутворення – неологізм –
являють собою "наріжний камінь" дослідження, опису та, накйголовніше, ключ до розуміння
комплексної сутності віртуальної дійсності. Отже, це дозволяє нам розглядати комп’ютерну
реальність як особливий тип семіотичної системи.
Тут ми стикаємося з певним протиріччям. З одного боку, знак має бути своєрідним "ідеальним"
субститутом об’єкта або поняття. Однак, як було визначено вище, віртуальна дійсність по суті не
може містити конкретних об’єктів. А більшість понять у межах віртуального простору набуває
умовно-абстрактного характеру і підлягає сприйняттю лише в термінах мови. Тому віртуальна
реальність постає "ідеальним" (у платонічному розумінні) середовищем, в якому поняття-концепти
відчужено від об’єктів та явищ дійсності та втілено шляхом сутнісно-символьної репрезентації.
Беручи до уваги, що онтологічно віртуальна дійсність має чітко структуровану цифрову природу,
цікавим постає той факт, що в термінах ментальної перцепції це онтологічне ціле набуває досить
еклектичного характеру. Колективна "віртуальна" свідомість синтезує різні (іноді, навіть
взаємовиключні) світоглядні парадигми в межах загально-міфологічного світосприйняття. Зокрема,
"хтонічну" інтерпретацію віртуальної дійсності, властиву здебільшого для політеїстичної світоглядної
парадигми, було "доповнено" концептами ‘раю’ та ‘пекла’ (умовно), притаманними системі
християнського світосприйняття.
Лексичними засобами цей феномен було актуалізовано та закріплено у вигляді двох протилежних
понять: data heaven та grey-bar land. Що стосується фразеологічного утворення data heaven, останнім
часом воно функціонує в двох основних значеннях: 1) для позначення спеціального "місця" поза
цифровою мережею, де інформація та дані знаходяться у безпеці (на неелектронних носіях), 2) для
позначення "локусу" (електронного сайта), на якому дані надійно захищено від утручання:"The
government last night poured cold water on a plan by a group of entrepreneurs to establish a data heaven
on a rusting iron fortress in the North Sea in an attempt to circumvent new anti-cryptography laws."
(Guardian, June 2000). Як бачимо, в запропонованій інтерпретації поняття "раю" наближається до
відповідних понять "Парадизу" або "Едемського Саду", де істоту має спіткати щастя ще за життя.
З іншого боку "міфологізованої" опозиції знаходиться згадуване вище словосполучення Grey-bar
Land, що слугує для метафоричного позначення особливого стану, в якому перебуває комп’ютер
("завис"). Навіть сама концепція смерті в межах техногенної дійсності набуває специфічної
лінгвістичної актуалізації. Так, термін, який залучається для позначення "режиму відмови операційної
системи Microsoft Windows при спробі запуску DOS box" репрезентовано словосполученням Black
Screen of Death. Операційна система вимикає дисплей (він стає чорним) та блокує ПК так щільно, що
той потребує механічного перезавантаження (cold boot)".
Генетично спорідненим із зазначеним вище терміном (як на концептуально-поняттєвому, так і на
словотвірному рівні) є новоутворення Blue Screen of Death – "визначення спонтанного колапсу
додаткової операційної системи MS DOS завдяки тому, що основна операційна система (зазвичай це
Microsoft Windows) має цілий ряд недоліків та помилок". Генезис терміна, очевидно, полягає в тому,
що домінуючий колір інтерфейсу цієї системи /MS DOS/ – блакитний.
Цікавим видається і застосування другорядної кольорової міні-парадигми: grey – black – blue. Слід
зазначити, що всі три наведені лексеми, які позначають певний колір, в англомовній картині світу так
чи інакше співвідносяться з уявленням про смерть та своєрідні емоційні "складові" подібного
когнітивно-екзистенційного сценарію – смуток, траур. Отже, наведені елементи комп’ютерної
поняттєвої парадигми знаходяться у тісній кореляції із притаманними християнській міфології
категоріями "забуття" та "загробного існування".
Як свідчення правомірності паралелі з реальною міфологією можна розглядати і своєрідні
"обряди" та ритуали, пов’язані зі згаданими вище процесами. "Обряди", які або безпосередньо
запозичені з культів "природної" дійсності, або дуже їх нагадують (те ж саме стосується і їх лексичної
репрезентації: це або калькування, або адаптація елементів однієї дійсності/міфології до іншої).
Наприклад: rain dance – "церемоніальна послідовність дій під час підключення до Мережі": "Tim had
no idea why the computer wouldn't boot, so he decided a rain dance would be in order." (The Washington
Post, April 22, 2002).
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Необхідно зауважити, що термінологія та атрибутика гаїтянського культу Вуду (до сьогодні одна з
найзагадковіших релігій світу) являє собою досить продуктивне джерело поповнення системи
комп’ютерної термінолексики в зазначеній галузі. Так, наприклад, фразеологічне новоутворення to
wave a deаd chicken (запозичене шляхом семантичної транспозиції безпосередньо з культовообрядового лексикону Вуду) – в термінах техногенної дійсності означає "виконання певної
послідовності дій (ритуалу) з метою повернути комп’ютер до нормального режиму роботи". Так само
виникло поняття voodoo programming – "використання програмного коду, який було створено іншою
персоною, без глибинного розуміння принципів роботи такої програми": "Many Web designers aren't
coders, so they enhance their pages with voodoo programming..." (The San Francisco Chronicle, Jan. 24,
2003). Зазначимо, що це словосполучення, очевидно, було створено за аналогією до пре-існуючого
поняття "voodoo economics", яке застосовується для визначення привабливої, але нежиттєздатної
моделі економічного розвитку. Отже, можемо зробити висновок, що формант voodoo-, окрім
зазначеного "магічного" значення, є носієм додаткового – так би мовити, "темпорального" –
смислового імпульсу. Таким чином, перед нами наявне свідоцтво актуалізації глибинної
"хронотопної" (тобто, часо-просторової) єдності загалу комп’ютерної термінолексики на поняттєвому
рівні.
Лек с ик о- сем а нт ична а кт уа лі з а ці я "пр ир одн и х" ел ем е нті в т ехн осф ери. Як не
парадоксально, але в межах штучного "віртуального" простору існує ціла низка "органічних" понять.
Безперечно, "органічними" такі поняття можуть уважатися лише умовно, виключно з огляду на прямі
ремінісценції зі світу природної органіки. До сфери так званої "віртуальної" органіки, на наш погляд,
можна залучити такі одиниці як mouse ("миша") – прилад для керування курсором на моніторі
комп’ютера. Зауважимо, що на сучасному етапі становленя комп’ютерної термінолексики на основі
зазначеного семантичного новоутворення виникла особлива лексико-фразеологічна міні-парадигма –
word-of-mouse, mouse potato, mouse traр: "They are trying to generate word-of-mouse, but I am skeptical."
(Los Angeles Times, Sept. 18, 2001). "...It's enough to turn a diehard football fan into a mouse potato...."
(The San Francisco Chronicle, Jan. 24, 2003).
Елементи представленої парадигми утворено за допомогою лінгвального механізму аналогії (так,
порівняймо word-of-mouse – word-of-mouse, mouse potato – couch potato), що, на нашу думку, є
показовим саме з огляду на явище категорійного паралелізму між двома онтологічними сутностями –
реальним буттям та техногенною реальністю. До того ж необхідно наголосити, що, очевидно, є певні
зрушення безпосередньо в оновленій семантичній структурі зазначеної одиниці (mouse). Зокрема, до
плану змісту залучено компонент, який можна представити як своєрідний "універсальний
семантичний квант техногенної дійсності" – "такий, що безпосередньо співвідноситься зі сферою
новітніх комп’ютерних технологій".
Особливої уваги потребують, на наш погляд, і такі синонімічні утворення як
virus
("комп’ютерний вірус") та bug ("комаха"), які у своєму неологізованому значенні десигнують поняття
"особлива комп’ютерна програма руйнівної дії". Зазначимо окремо, що другий компонент наведеного
бінома представляє собою основу для подальшого розгалуження міні-парадигми: millenium bug, Y2K
leap year bug.
Наголосимо, що літерно-цифрова абревіаційна модель Y2K може бути представлена у вигляді
формули, яка складається із трьох основних конституєнтів: N + # + K, де N – абревійована форма
(зазвичай застосовується ініціальна літера) "базового" іменника (смислової та концептуальної
домінанти комп’ютерного терміна), # – цифровий елемент (тобто числова атрибуція основного
іменника), а K – усталене графічне позначення тисячі (від грецького "kilo" – "тисяча"). Як приклади
можна розглянути такі одиниці, як Q2K (question two thousand), W2K (Windows two thousand): "You're
ready for Y2K, but are you ready for W2K?" (Home Office Computing, Nov., 1999). "Starting in this town,
in this place, at this hour, we will fight back, Mr. Quayle said forcefully, prompting cheers of Q2K!" (The
New York Times, Feb., 2000).
З огляду на вищезазначене, необхідно звернути увагу, на той факт, що перші два компоненти
запропонованої формули гіпотетично є змінними, тоді як останній конституєнт – "K" – являє собою
своєрідну формальну "константу". Тому, на нашу думку, цей компонент можна розглядати не лише як
інтегруючий носій смислоформуючого значення, але і як самостійний словотвірний елемент.
Результати наших досліджень доводять, що представлена словотвірна модель є досить
продуктивною в контексті новітньої техногенної дійсності і слугує основою для цілої низки
новоутворень. Наприклад: Y2.038K bug – "комп’ютерний вірус, який має активізуватись у Всесвітній
мережі у 2038 році", Y2K leap year bug – "комп’ютерний вірус, який мав запобігти ідентифікації 2000
року як високосного", D10K problem – "проблема, яка може виникнути у зв’язку з неспроможністю
існуючих четвертинних програм сприймати та модифікувати п’ятиринний економічний покажчик "індекс Доу Джонса", etc.: "...some programs with the Y2K leap year bug will assign erroneous dates every
day after Feb. 28, 2000." (The New York Times, July 21, 1999). "GUI got a letter from Mahmoud Saleh
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alerting him (reminding him, actually) of a similar problem that will face C and C++ programmers in
coming years: we can call it the Y2.038K bug." (MSDN Online Buzz, 2001). "...the first time the market
indicator would be expressed in five digits—might create a problem similar to the year 2000 debacle, that
computers used to four-digit Dows aren't prepared to handle. It's already being dubbed the D10K problem."
(The Sun, October, 1999).
Як видно, парадигма абревіатурних одиниць цього типу поповнюється не лише шляхом
"механічного" поєднання елементів формули в межах однієї лексеми, а й завдяки виникненню
новоутворень на рівні словосполучення. Таким чином, упровадження та функціонування подібної
лінгвально-цифрової словотвірної моделі саме в межах комп’ютерної терміносистеми є досить
показовим з огляду на специфічну ("цифрову") природу техногенної дійсності. Отже, можемо
зазначити, що в такий спосіб відбувається актуалізація онтологічних зв’язків між метафізичною та
мовною сутністю комп’ютеризованого простору.
Підкреслимо, що апріорі ядерні одиниці наданої парадигми (virus та bug) не є синонімами,
оскільки співвідносяться з денотатами (об’єктами) різних біологічних рівнів. Однак у результаті
процесу семантичної неологізації (апостеріорі) денотативну диференціацію було нівельовано, і до
оновленої, семантичної структури перейшов лише один інтегральний компонент – "об’єкт біосфери".
Це ще одне свідчення збереження сталих асоціативних зв’язків між новітніми явищами техногенної
дійсності та універсальними категорійними параметрами реального світу.
Насамкінець зауважимо, що запровадження новітніх комп’ютерних технологій вимагає від мови
(наразі – англійської) нових засобів категорізації комп’ютеризованого Буття, шляхом його
"термінологізації" (відбиття крізь призму новоутворених комп’ютерних неологізмів-термінів). Крім
того, новітнє "віртуальне" буття безпосередньо корелює з основоположними онтологічними та
антропологічними категоріями буття реального. Відтепер об’єктивна дійсність виступає в
діалектичній єдності "реального" та "віртуального" параметрів. Причому останній являє собою
необхідний імпліцитний компонент мовної актуалізації буття.
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Махачашвили Р.К. Лингвотехносфера современного бытия: от космогонии до
искусственной природы.
В статье рассмотрено возможные направления языковой трансформации конвенциальной системы
универсализованых бытийных категорий и понятий в рамках техногенной действительности.
Исследуется лингвальная рецепция космогонических элементов техносферы и способы языковой
реконструкции органического мира в цифровом континууме.
Makhachashvili R.K. The lingual technosphere of modern being: from cosmogony to artificial nature.
The article dwells upon the possible ways of the conventional ontological patterns lingual transformation in
terms of technosphere. Cosmogonic elements lingual reception as well as linguistic means of organic
reality reconstruction within the digital continuum have been studied.
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ПОДОЛАННЯ ТЯЖІННЯ ІСТОРІЇ У НОВІТНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті простежено традиції осмислення історії періоду нацизму в Німеччині в новітній
літературі на межі ХХ-ХХІ століть у німецькомовному просторі.
Література, як загальновідомо, відтворює у своїй розмаїтості історичний процес розвитку людства,
його духовності та цивілізованості. Звернення до історії у німецькомовній літературі має прадавні
традиції ще з часу її початку. Прагнення зрозуміти історичний процес і визначити роль, місце людини
в ньому піднесло німецьку класику Ґете та Шиллера до вершин гуманістичного мислення. Оскільки
література виконує триєдину функцію, яка поєднує в собі документування історичного процесу,
діахронію традицій та дидактично-виховний вплив, то чимало прозаїків, поетів та драматургів
німецькомовного простору зверталися в своїх творах до давніх історичних подій, щоб нагадати
читачам (чи глядачам) про історичні аналогії, спонукати їх до осмислення актуальної історичної
ситуації, застерегти людство від можливих негативних наслідків і закликати до виважених розумних
дій (Фрідріх Шиллер, Генріх Гейне, Ліон Фейхтвангер, Бертольд Брехт, Фрітц Гохвельдер, Томас
Бернгард, Фрідріх Дюрренматт, Макс Фріш та інші).
Початок ХХ століття позначився втратою самої ідеології старих монархій Європи, і перша cвітова
війна є результатом паралельної акції. Це призвело до жорстоких криз і катаклізмів, які потрясли
народи багатьох країн, особливо Німеччину та Австрію. Розпадається могутня імперія АвстроУгорщини і з’являється Австрійська Республіка, і цей уламок ніяк не може оговтатися від
перманентної кризи [1: 10]. Період між світовими війнами сприймався більшістю австрійських
письменників (Р. Музіль, Й. Рот, Ф. Кафка, Г. Брох, Р. Ауслендер, П. Целан) як розвал після
апокаліпсису, що позбавив їх ідентичності.
Перемога фашистської ідеології і диктатури у Німеччині, а в 1938 р. приєднання безсилої Австрії
до гітлерівського рейху, друга світова війна і нова повоєнна криза в німецько-австрійському просторі,
контрольованому країнами-переможцями, – не найкращі умови для розвитку вільної демократичної
літератури. З іншого боку, саме література повинна осмислити, чому нація великих філософів і митців
зазнала такого духовного занепаду і завдала стільки горя іншим народам.
Молода авторка Таня Дюкерс у популярному нині творі "Небесні тіла" ("Himmelskörper")
беззаперечною вважає вину фашизму перед єврейським народом: "Саме світове єврейство хоче нас,
німців, прикувати до ганебного стовпа на всі часи і віки" [2: 73-74].
Безперечно, найбільше завинив німецько-австрійський фашизм перед єврейським народом. Тому
першими, хто від болю за своїх рідних, за жертви і поневіряння єврейського народу під час
фашистського режиму не міг мовчати, порушили тему історичної вини німців німецькомовні автори
єврейського походження Пауль Целан, Еріх Фрід, Фрітц Гохвельдер, Герман Брох та ін. Політичне
невігластво, власний егоїзм, моральний занепад німців у період економічної депресії зробили
можливим прихід фашистської диктатури і людиноненависницької ідеології, що призвело до того, що
смерть стала "з Німеччини майстром" [2: 132]. Проблема маленького гвинтика в цій людиновбивчій
системі, перетворення добропорядного культурно-цивілізованого європейця у маніпульованого
вбивцю, сформульована Ф. Гохвельдером у драмі "Наказ" ("Der Befehl"), не втрачає своєї
актуальності і сьогодні. Право і влада, людина і система – як вони взаємодіють, чиє верховенство
визначає хід історії? Як зробити так, щоб система була правовою, а влада – людяною? Хто врештірешт має нести відповідальність за трагічні повороти історії? Адже за певними історичними подіями
стоять біль і втрати конкретних людей, які хочуть глянути винуватцям у вічі, як бажає цього батько
вбитої 1942 року в Амстердамі Ансьє Гьоеде в драмі Гохвельдера "Наказ" [4]. Чому ніяк не
брутальна, порядна, поважна людина в певній системі переступає межі людяності, як це сталося в
драмі?
На ці та інші питання, які турбують суспільство і кожну людину зокрема, слід шукати відповіді як
в історії, так і в літературі, оскільки без постійної аналітично-синтетичної діяльності немає
осмисленого майбутнього. Втрата історичної свідомості у молодого покоління викликає тривогу.
Предметом статті є огляд літературних творів німецькомовних авторів на межі ХХ-ХХІ століть з
метою вивчення традицій осмислення історії в новітній літературі.
90-і роки ХХ ст. позначаються певною цезурою в літературному процесі німецькомовного
простору. Читання як традиційна культурна діяльність відтісняється масмедійними та
комп’ютерними засобами, література втрачає масовий попит і змушена пристосовуватися до нових
© Прищепа В.П., Прищепа О.В., 2006
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умов читацького ринку. Щоб бути ринково придатною, вона орієнтується на нові вимоги часу і смаку,
зокрема й на американські зразки донесення літературного продукту до більш широкої публіки:
шляхом екранізації, розміщення в електронній мережі, перекладом іншими мовами, читанням на
радіомовленні, інсценуванням у театрі та іншими засобами "розкручування" авторів. У цьому
полягають, так би мовити, "технологічні умови" формування літературного процесу. З іншого боку, в
літературу приходить нове покоління авторів, дитинство яких ще опалене війною, або народжених
вже в повоєнні роки. Традиції сімейної пам’яті, щоб тінь звірств та жорсткостей предків не впала на
нащадків, спонукають молодих авторів знову і знову звертатися до нацистського минулого німців у
пошуках причин великого зла та виправдання.
У 1990 р. виходить у світ монографія літературознавця Ренати Лахманн "Пам'ять і література"
("Gedächtnis und Literatur") [5], у якій на принципах компаративістики аналізуються простори
людської і літературної пам'яті (сім'я - місто - країна) в російській та німецькій літературі.
Проблемі історичної пам'яті та її ролі у формуванні свідомості і моралі суспільства присвячена
також книга "Культурна пам'ять" ("Das kulturelle Gedächtnis") Яна Ассманна та Алейди Ассманн
(1999 p.) [6]. Пам'ять – це засіб спілкування поколінь в історично-культурному ланцюзі. Прагнення
забути, тобто викреслити з пам'яті, викинути з ланцюга певне кільце, призведе до порушення
цілісності історичного процесу з його причинами та наслідками, а відповідно – і до деформацій
світосприйняття й людського сумління. Цьому бажанню постійно протидіє тиск вагомості історії,
нашої глибинної залежності від неї та взаємопов'язаності конкретної людини з історичним моментом.
Про це протистояння йдеться в книзі Алейди Ассманн та Ути Фререрт "Забуття історії - одержимість
історією. Про зв'язок з німецьким минулим після 1945 р." ("Geschichtsvergessenheit Geschichtsbesessenheit. Von Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945") [7].
Молоде покоління письменників усвідомлює виклик історії і прагне осмислити найсумніші її
сторінки, про що свідчить антологія "Місто країна війна . Автори сучасності розповідають про
німецьке минуле" ("Stadt land krieg. Autoren der Gegenwart erzählen von der deutschen Vergangenheit"),
упорядкована та видана Танею Дюкерс та Вереною Карл у 2004 році [8].
На межі нового тисячоліття набуває актуальності мемуарний жанр сімейного роману. Спогади
повертають великого майстра пера, нобелівського лауреата Ґюнтера Ґрасса в його творі "Моє
століття" ("Mein Jahrhundert") до історії трьох поколінь: нацистсько-воєнного покоління дідів,
покоління батьків розділеної Німеччини та молодого покоління онуків в об’єднаній Європі, тому що
без розуміння причин немає прощення за провини, без покаяння неможливе очищення.
У соціологічному дослідженні Гаральда Вельцера "Дідусь не був нацистом" ("Opa war kein Nazi")
від 2002 р. відстежується, як на підґрунті тотальної депресії і масового безробіття, протистоянь
великих робітничих партій, бажаючи кращої людської долі собі та своїм близьким, пересічні німці під
упливом маніпуляцій і демагогії потрапляли до тенет нацистської ідеології, ставали слухняними
виконавцями людиноненависницьких наказів, і як наслідок – винуватцями масових убивств,
руйнувань, концтаборів, голокосту [9].
Сімейні спогади лягли також в основу надзвичайно щирого і субтильного роману Уве Тімма "На
прикладі мого брата" ("Am Beispiel meines Bruders"). Це типова німецька історія, в якій автор,
народжений у 1940 р., прагне розумом осягнути трагедію сім’ї, докопатися до суті, чому його
старший брат, 1924 р. н., вихований у пристойній сім’ї в любові та взаємоповазі, записався
добровольцем до військ СС і помер після тяжкого поранення та ампутації ніг у військовому лазареті в
Україні в 1943 році. Що спонукало його до такого вибору? Чому мовчало сумління батьків, які не
перешкодили цьому? А переживши сина, вони не змогли пережити втрату: батько поволі спився,
зламалася від туги раніше завжди стійка мати. Це плата за виклик долі? Чи плата за несвідоме
споживацьке егоїстичне ставлення до історичного моменту? [10].
Широкого резонансу зазнав екранізований у Відні 2002 р. роман австрійського письменника
Роберта Шинделя "Ґебюртіг" ("Gebürtig"), який був опублікований у 1992 р. Історія німецькомовного
письменника єврейського походження, який ще дитиною пережив нацистський табір, емігрував по
війні до США і як єдиний свідок, який вижив, має виступити на судовому процесі проти старих
нацистських прихвоснів, вчить християнському прощенню і примиренню [11].
Ми всі залежні від часу і країни, в яких ми живемо. Історія неодноразово дає нам уроки і
застерігає людей від втягування в ганебні політиканські протистояння. Історичний досвід доводить
непохитність християнсько-гуманістичних ідей, що єднають людей, нації і народи.
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ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
НАУКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ТЕКСТІВ
У статті розглянуто визначення і класифікацію дискурсивних маркерів (ДМ) як одну із
перспективних проблем сучасної лінгвістики. У статті досліджено місце і
характеристики ДМ у екологічних текстах та їхня роль у синтаксичній побудові науководидактичного екологічного дискурсу.
У лінгвістичних дослідженнях XXI століття на перший план виходить функціональний аспект
мовних явищ, який допомагає пізнати закономірності вжитку та призначення мовних одиниць, їх
позамовну мотивованість, визначити їх когнітивне наповнення. Мовна одиниця при функціональному
підході розглядається як сутність, у якій об’єктивовано єдність мислення й комунікації з урахуванням
функціональних особливостей мовних одиниць в процесі мовотворення і сприйняття мови. Як
зазначає Є.П.Семенюк, функціонування систем з певними структурами зрештою становить зміст їх
існування, і цим зумовлена особлива важливість функціонального підходу до пізнання явищ дійсності
[1: 143].
Цікавим об’єктом дослідження під кутом зору функціонально-комунікативного підходу можуть
слугувати науково-дидактичні тексти і, зокрема, вузівські підручники, що маловивчені і досі як у
вітчизняній, так і зарубіжній лінгвістиці.
Текст науково-дидактичної комунікації включений у складний комунікативний процес, який
здійснює збереження знань, об’єктивованих у формі текстів, і спілкування людей, які створюють ці
знання. У підручнику викладено систему знань, які навчають думати і розуміти, розвивають здібності
та особистісні цінності студентів, допомагають самостійно орієнтуватися у швидкоплинному
проблемному світі. Саме підручник через зміст, структуру, оформлення визначає глибину розкриття
специфіки навчального предмета, обсяг знань, умінь і цінностей, який в обов’язковому порядку
повинен одержати студент на тому чи іншому етапі навчання. Із пасивного носія інформації
підручник перетворюється у активну дидактичну систему, метою якої є забезпечення студентові
самоконтролю і самоперевірки, сприяння формування логічного мислення і мовної культури. На
думку В. Брауна, підручник є прикладом канонізованого дискурсу, ознаками якого є стале викладення
знань, що допомагає створити когерентні концепції певної дисципліни і ідеологічні виклади
реальності і аргументації [2: 105]. Науково-дидактичний дискурс є особливим типом
інтерперсональної взаємодії адресанта і адресата, в якому адресант намагається переконати адресата в
істинності повідомлення через своєрідний внутрішній діалог із читачем.
На сучасному етапі розвитку лінгвістичної теорії значної уваги набуває проблема використання
дискурсивних маркерів (ДМ) у підручниках. Спроба максимально чітко визначити свої думки вимагає
від авторів використовувати складні синтаксичні структури тексту. Ускладнений текст у науководидактичному дискурсі виконує основні дискурсивні функції: на максимально точному рівні
розкриває зміст проблеми і створює адекватний для обговорення даної проблеми темп мови.
Традиційно вважають, що ДМ – вставні слова/конструкції, модальні частки, сполучники, вигуки
(Р. Квірк, М. Хелідей) [3], [4]. У процедурному описі Б. Гроша і С. Сіднера ДМ сигналізують про
зміни фокусу уваги та інтенцій [5: 175-204]. У теорії риторичних структур ДМ визначають риторичні
відносини між сегментами [6: 243-281]. Д. Шиффрін передусім акцентує увагу на важливості ДМ,
функція яких полягає у відбитті зв’язку між певним висловлюванням у дискурсі та попереднім(и)
висловлюванням(и), у створенні когезії і когерентності тексту [7: 11]. Беручи до уваги вищенаведені
твердження, ми визначаємо ДМ як слова і фрази, функція яких полягає в організації змісту тексту та
висловлювання, коментарі або групуванні різних частин тексту чи висловлювання.
Метою даної статті є спроба визначити місце та дати класифікацію дискурсивних маркерів у
науково-дидактичних екологічних текстах.
У проаналізованих підручниках із навколишнього середовища (Environmental Science) [10, 11],
загальним обсягом близько 1000 сторінок, ми зауважили, що співвідношення ДМ неоднорідне. Це
визначається метою даних текстів: дати загальну і конкретну характеристику проблеми, ознайомити
адресата із дослідженнями у даній сфері, визначити основні напрямки і перспективи досліджень.
Як зазначає М. Паро, на сучасному етапі розвитку лінгвістики не існує універсальної класифікації
ДМ [8: 302]. Більшість авторів класифікує ДМ згідно з їх значенням: додаткові (also, furthermore,
moreover, in addition), причинно-наслідкові (because, for, after all, since, for this reason, so, thus,
therefore), умовні (in that case, unless, under these circumstances, if, otherwise), темпоральні (first,
afterward, next, then, finally), протиставні (instead, then, on the contrary, on the other hand). Існує
розширена класифікація вищенаведених ДМ (додаткових, причинно-наслідкових, темпоральних,
протиставних), якої ми дотримуємось у своїх дослідженнях:
© Сологуб Л.В., 2006
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· додаткові: наголошення на подальших доказах (furthermore, moreover), зменшення значення
наступного висловлювання (incidentally, in passing), порівняння наступного висловлювання із
попереднім (likewisely, similarly, correspondingly, in the same way);
· причинно-наслідкові: загальні (so, hence, therefore, thus, consequently), причина (for this reason,
on account of, because), результат (so, as a result, accordingly, consequently, thus), мета (in order to, so
that);
· темпоральні, які визначають точки відліку в системі координат тексту: початок (initially, first,
at first, first of all), продовження (secondly, after this/that, afterwards, then, next), завершення (finally, at
last, eventually, lastly);
· протиставні: заперечення сподівань, створених на основі попередніх тверджень (yet, though,
however, nevertheless), визнання несподіваного (actually, as a matter of fact), перехід від очікуваного до
несподіваного (instead, on the contrary, rather, besides), протиставлення (conversely, on the other hand,
on the contrary, in comparison), підсумок (anyhow, at any rate, in any case, after all)
Д. ДеКапріо і Л. Нетінгер на основі матеріалів лекції створили власну класифікацію ДМ,
визначаючи тематичні маркери (topic markers), тематичні змінні (topic shifters), маркери висновків
(summarizers), маркери наведення прикладів (exemplifiers), маркери відносин між твердженнями
(relators), маркери оцінки (evaluators), маркери-специфікатори (qualifiers), та маркери, які позначають
відступ від теми (aside markers). Глобальні ДМ (перші три з вищезазначених) визначають загальну
ідею наукового дискурсу, локальні ДМ (решта) висвітлюють важливість інформації на глибинному
рівні організованого дискурсу лекції [9: 15]. М. Йоркі зосереджує свою увагу на визначенні і
розумінні функцій даних дискурсивних кліше (ДМ): визначення мети, основних методів і способів
дослідження, розвиток даного дослідження, протиставлення думок щодо дослідження, результат
певних досліджень, концесія ідей, хронологія ідей, результатів, наголошення на певних ідеях,
результатах дослідження, підсумок ідей і результатів [9: 15-17].
Кількісне співвідношення ДМ у екологічних текстах можна показати наступним чином:
Вид ДМ
Додаткові
Причинно-наслідкові
Умовні
Темпоральні
Протиставні

Сполучники, прислівники, фрази
also, and, further, furthermore,
moreover, either, neither, neither…nor…,
nor
as a result, for, since, so
assuming, even if, if, provided, under
some conditions
first, formerly, initially, afterwards,
now, then, eventually, finally, lastly
although, but, conversely, despite,
however, nevertheless

Кількісне
співвідношення у %
25
21
11
22
21

Функція додаткових ДМ полягає в сигналізації введення висловлювання, зміст якого доповнює
зміст попереднього. Ми можемо визначити як позитивне, так і негативне додавання. До позитивних
ДМ належать and (для об’єднання частин речення в єдине ціле, як результат попереднього
висловлювання), moreover (для введення нової інформації, яка є наслідком попередньої), furthermore
(офіц. поряд із, як випливає з), further (офіц. поряд із зазначеним раніше), also (також, разом із)
(наприклад, Enzymes are present in all living organisms, and through their high degree of specificity exert
close control over cellular metabolism. Moreover, surface litter may form an L horizon). Негативні ДМ
складають neither…nor…, neither, nor (для введення заперечного твердження), either
(використовується у заперечних реченнях для зазначення ситуації, подібної до вищезгаданої)
(наприклад, Neither data on abatement costs nor data about direct expenditure are published today).
Функціональним призначенням причинно-наслідкових одиниць є позначення того, що введена
ними пропозиція представляє причину для змісту попередньої пропозиції, вони спеціалізуються на
сигналізації того, що пропозиційний зміст уведеного вислову логічно випливає зі змісту
попереднього вислову, представляючи наслідок: so (для позначення мети, причини, наслідку
попереднього твердження), for (причина попереднього висловлювання), as a result (результат
вищезгаданого), since (пояснення попередньої думки) (наприклад, Since environmental conditions
change over long periods of time, a process of natural selection occurs which favours the emergence of
different variants and ultimately of new species. The polluting load of effluent, and as a result water quality
in the area of discharge, will depend on the level of treatment provided to sewage, the large yellow
underwing and the angle shades are partially migrant, so numbers could be influenced heavily by events
overseas).
Умовні ДМ визначають зміст умови даної ситуації у її поєднанні із попередньою. Прикладами
таких маркерів є if (для позначення ситуації, явища, які можливо трапляться в залежності від інших
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ситуацій, явищ), provided (при умові), even if (незважаючи на), assuming (припускаючи, що), under
conditions (за певних обставин) (наприклад, More chicks survive if the use of agrochemicals is restricted
on perimeter strips around arable fields. Under some conditions, other species of phytoplankton naturally
produce toxins, and these toxins can be harmful to people and marine life. Assuming that respiration rates in
the paired bottles are similar, gross primary productivity may be estimated by adding oxygen loss in the dark
bottle to the change recorded in the light bottle).
Функціональним завданням темпоральних ДМ виступає позначення хронологічної послідовності
подій, сигналізування про виключну комунікативну важливість факту, про який повідомляється. До
них належать first, initially, formerly, now, afterwards, then, finally, lastly, eventually (наприклад,
Formerly they were attributed to orthogenesis, now orthoselection or the contending theory of species
selection are invoked).
ДМ протиставлення виступають індикаторами відношення з негативною полярністю: зміст другої
пропозиції у послідовності протиставляється змісту першої. Інакше кажучи, протиставні ДМ
поєднують зміст одного висловлювання із змістом другого, який передає порушення очікувань
адресата. Ці одиниці включають but (вводить слово або вираз, який протиставляється тому, який був
наведений раніше), although (коментар висловлювання), whereas (протиставлення двох явищ), despite
(правдивість ситуації, незважаючи на певні перешкоди), conversely (навпаки, інакше), however
(незважаючи на), nevertheless (незважаючи на вищезазначене) (наприклад, Each nest is the work of an
individual female and, although nests may be aggregated, there is no co-operation among individuals.
Conversely, the larger snow patches, which melt well into or towards the end of the short growing season,
tend greatly to restrict the development of vegetation.
Отже, як можна побачити із наших досліджень, найчастотнішими у вживанні є ДМ додатковості,
причини і наслідку, протиставлення, а найменш вживаними – ДМ умови, що і обумовлює
синтаксичну побудову екологічних текстів, метадискурсивна роль якої допомагає адресату визначити
зв’язки між певними ідеями науково-дидактичного дискурсу. Ми спостерігаємо, що ДМ синтаксично
не інтегруються у висловлювання, не впливають на його пропозицію й не передають окремого
повідомлення на відміну від вставних конструкцій. Подальший аналіз дозволить визначити основні
вербальні показники стратегії організації інформації у екологічному дискурсі.
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Сологуб Л.В. Дискурсивные маркеры экологических научно-дидактических текстов.
В данной статье рассматриваются определение и классификация дискурсивных маркеров (ДМ) как
одна из перспективных проблем современной лингвистики. Изучаются место и характеристики ДМ
в экологических текстах и их роль в синтаксическом построении научно-дидактического
экологического дискурса.
Solohub L.V. Discourse markers of ecological textbooks.
The article focuses on the problems of defining and classifying discourse markers (DM) as one of the main
tasks of modern linguistics. The author identifies the place and characteristics of ecological DM as one of
the main means for building syntactical structure of ecological discourse.
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ГЕНДЕРНА ПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ В НОМІНАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ
БРИТАНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК
У статті досліджено способи формування гендерних стереотипів у свідомості людини через
концептуальний аналіз гендерно маркованих номінацій фольклорних персонажів.
Інваріантним ядром і центральним поняттям будь-якої класифікації є людина, центральність якої в
мовній класифікації є фактичною. Як підкреслює Ю.М.Караулов, прагненння ставити людину в центр
всесвіту сягає гуманістичної еллінської традиції [3]. Центральне місце людини в різних класифікаціях
(Г.А. Уфімцева, Г.В. Смірнова, К.С. Мейраманова, С.В. Селінського, Ю.Д. Аcпeрсяна,
Ю.М. Караулова, Ю.С. Степанова) виражається в тому, що їй присвячена переважна більшість
лексико-семантичних і тематичних груп у будь-якій мові. З іншими групами вона пов’язана прямо чи
опосередковано. Семантичний обсяг і диференційованість цього поняття можуть варіюватися від
мови до мови і зумовлюються як національною специфікою, так і соціальною структурою
суспільства.
Заслуговує на особливу увагу концепція опису наївної картини світу людини, відбитої у мові,
запропонованої Ю.Д. Апресяном. Автор концепції вважає, що "людина мислиться в... мовній картині
світу насамперед як динамічна, діяльна істота. Вона виконує три різних типи дій – фізичні,
інтелектуальні і мовні. З іншого боку їй властиві певні стани – сприйняття, бажання, знання, думки,
емоції і т.п. Зрештою вона певним чином реагує на зовнішні чи внутрішні впливи" [1: 352]. Таким
чином, можна виділити такі основні системи (термін Апресяна) людини: фізичне сприйняття (зір,
слух і т.д.), фізіологічні стани (голод, спрага), фізіологічні реакції на зовнішні і внутрішні дії
(блідість, голод. жар), фізичні дії та діяльність (працювати, йти, малювати), бажання (хотіти,
прагнути, віддавати перевагу), мислення, інтелектуальна діяльність у цілому (уявляти, оцінюваати,
пам’ятати, здогадуватись), емоції (боятися, радіти, любити), мова (скаржитися, хвалити, лаяти). Цю
схему можна застосувати при аналізі фрагмента мовної картини світу, що співввідноситься з описом
персонажів британського фольклору.
Актуальність цього дослідження зумовлена створенням класифікації, заснованої на принципі
приналежності людини до певної статі. Загальновідомо, що характеристика представників чоловічої і
жіночої статі у мові не є однаковою. О.Л. Бессонова проводить аналіз словникового матеріалу і
зауважує, що найменша диференціація спостерігається при описі соціального і майнового становища,
національної приналежності, світогляду, фізичного і емоційного стану [2], найбільша – при описі
зовнішності і поведінки. Розглянутий нею матеріал показує, що позитивно оцінюються лише такі
"жіночі" ознаки, як зовнішність (belle 'красуня', flapper ‘модна, елегантна молода жінка’), вік (babу
‘гарненька дівчина, молодиця’, піднесено maid молода незаміжня дівчина, дівиця’; nymphet розм.
‘маленька дівчинка, дівчина-підліток’) [5]. Головною семантичною ознакою, за якою формується
негативна оцінка, є ознака ‘поведінка’ (houden 'криклива дівиця', quean ‘безсоромна, нагла,
невихована дівчина’, slut ‘неохайна, потаскуха’, termagant ‘груба, сварлива жінка’), особливо
сексуальна поведінка (bitch груб ‘сука (про жінку)’, courtesan ’проститутка’, floory, ‘жінка легкої
поведінки’, hussy ‘жінка легкої поведінки’). Д.Стенлі підрахувала, що в американській англійській
мові є 220 слів, що означають сексуально розбещених жінок, і тільки 20 слів щодо сексуально
нерозбірливого чоловіка. Вона зробила висновок про виражену в мові сексуальну нерівність: "мова
як система втілює в собі сексуальну нерівність, і цей факт не дає ніякої переваги жінкам" [4: 79].
Звичайно, словниковий матеріал дає пейоративні терміни й щодо чоловіків: stud сленг ,жеребець’,
pimp розм. ‘звідник’, амер. ‘падлюка’, австрал. ‘пліткар’, ‘донощик’, jerk амер. розм. ‘тупий, ниций,
падлюка, покидьок’, dope розм. ‘бовдур, дубина, ідіот’, drip сленг. ‘дурінь, неотесана, незграбна
людина’, але вони не є такими чисельними. Семантичними ознаками, за якими чоловіки оцінюються
негативно, є поведінка (bumpkin ‘мужлан, неотесаний хлопець’, rake ‘гульвіса, розпусник’), вік
(gaffer ‘стариган’, spring ‘зневажл. юнак’). Позитивно оцінюються їх здібності (pundit ‘жарт,
учений муж’, mentor ‘наставник, керівник’) та зовнішність (dandy ‘денді’, slip ‘стрункий молодий
чоловік’).
Аналіз когнітивного аспекту британських народних казок (далі БНК) віддзеркалює основні
історичні тенденції бачення фемінних і маскулінних ролей народами Британських островів – авторів
досліджуваних текстів (275 казок). До центральних концептів БНК належать актанти – чоловічі і
жіночі персонажи різних верств населення і майнового забезпечення (простолюдини, представники
середнього і вищого класу), різного віку (роль головного героя завжди виконують молоді люди),
різних родинних стосунків (батько, дочка, брат) і сімейного статусу (переважно неодружені).
© Ткачик О.В., 2006
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Фрейми актантів БНК чоловічої і жіночої статі об’єднані можливістю виділити спільні слоти для
кожного з них. Було виокремлено 5 відповідних блоків: слот суб’єктної номінації, характеристики
зовнішності, чуттєво-емоційної та інтелектуально-вольової сфери психіки, а також професійнодуховної діяльності. Метою статті є аналіз гендерно маркованих когнітивних пріоритетів англійців,
що прослідковується у кількісному та якісному способі номінації персонажів БНК. У складі цього
тематичного угруповання було виділено три концептуальні вузли: людина як така, номінації, що
визначають соціальний статус персонажа та такі, що відображають родинні стосунки.
До концептуального вузла, що презентує гендерно марковану назву людини як такої в БНК
належить 21 концепт, який становить 1045 випадків уживання у досліджуваному матеріалі. Серед них
такі парні стилістично-нейтральні лексичні одиниці: man - woman, boy – girl (56.92% вживань), а
також номінації різного конотативного забарвлення, 8 позитивно-нейтрального (39.45%): youth
‘молодий чоловік, юнак’, lad ‘юнак, парубок’, fellow ‘приятель, товариш’, maid ‘незаймана дівчина’,
maiden ‘діва’, жарт. ‘неодружена жінка’, lass ‘дівчина, кохана жінка’, mate ‘товариш’, dandy ‘денді’ та
9 концептів негативного (4.23%): brat ‘надоїдлива, погано вихована дитина’, stud про чол. ‘жеребець,
чувак’, drip ‘нудна людина, зануда’, termagant ‘груба, сварлива жінка’, bitch ‘груб. шльондра’, slut
‘грязнуля’ про жін. ‘потаскуха’, jade ‘відьма, негідниця’, hussy ‘жінка легкої поведінки’, gaffer
‘старикан’.
У БНК концептуальні референти з негативною оцінкою поведінки жінок є рідкісними, часто
одиничними і складають усього 0,85%, тоді як пейоративна конотація у назвах чоловічих
персонажів зустрічається в чотири рази частіше – 3,38 %. Варіативність негативно-забарвлених
номінацій жінок вища, ніж чоловіків (hussy, slut, jade, termagant, bitch та brat, drip, stud, gaffer).
Говорячи про позитивну номінацію, слід відмітити більшу врівноваженість відповідних
компонентів: 24,53% номінацій чоловіків та 14,92% номінацій жінок. Стосовно жінок, великою
частотністю відзначається вживання слів maid та maiden (33 та 22 слова, що разом складає 5,26%),
яке актуалізує важливість непорочності та неодруженого статусу жінки як однієї з її
найважливіших позитивних характеристик. Концепт lass, що репрезентує жінку як кохану, милу
людину, утворює ядро поля позитивної оцінки жінок, складаючи 9.66% номінації. У значенні
більш чисельних чоловічих номінацій відсутній акцент на піднесеному ставленні, захопленні,
коханні та незайманості: lad, mate, youth, fellow; зовнішня привабливість актуалізується лише в
одному випадку: dandy.
Отже, ядром номінації людини як такої у концептуальних полях ЖІНКА та ЧОЛОВІК є
нейтралні концепти, що наголошують насамперед на статевій приналежності: woman (girl) та man
(boy) при чисельній перевазі других (20,28% та 36,64 % відповідно). Другий рівень складають
концепти з позитивною конотацією, що підкреслюють, в основному, дружність, кооперативний
характер, можливість спільної діяльності в номінаціях чоловіків (lad, mate, fellow) та привабливість,
неодружений статус жінок (lass, maid, maiden). Маргінальний характер мають пейоративні номінації
представників обох статей. Негативна оцінка як чоловіків, так і жінок базується на ознаці "поведінка",
яка для БНК, по-перше, не є актуальним компонентом характеристики персонажів і, по-друге,
підлягає критиці скоріше опосередковано, через опис їх дій та вчинків, ніж через "клеймування"
відповідними назвами.
Концептуальний вузол позначення людини через її родинні звязки утворюється гендерно
маркованими та гендерно немаркованими концептами. Вказівка на стать присутня у переважній
більшості номінацій цього угрупування – 82,25%. Основними компонентами жіночого
концептуального вузла є mother і wife, тобто такі, де на перший план виступає зв’язок жінки з
чоловіком, її одружений статус. Базовими концептами чоловічої номінації насамперед виступає son –
22,23% (пор. 6,68% – daughter), а також father – 9,6%.
Таблиця 1.
Гендерно марковані компоненти вузла номінації родинних стосунків.
кількість

чоловічі
персонажі
номінацій
(479)
son
father
husband
brother
uncle

243
105
62
55
14

кількість

у%
(43.82%)
22.23
9.6
5.67
5.04
1.28

у%
(38.43%)
11.8
11.53
6.68
4.21
4.21
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номінацій
(420)
129
126
73
46
46

жіночі
персонажі

mother
wife
daughter
sister
aunt
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Отже, як ілюструє наведена вище таблиця, відсотковий розподіл ролей жіночих персонажів є
більш рівномірним, ніж чоловічих. Основним діючим персонажем у БНК є син, тобто неодружений
молодий чоловік, активність якого падає у два-чотири рази при зміні його сімейного статусу. Прямо
протилежна залежність спостерігається у жіночих персонажів: її статус дружини та матері робить її
набагато більш "помітною" діючою особою. Гендерно немарковані компоненти вузла номінації
родинних стосунків складають усього 17.75% (зустрічаються у 194 казках). Цікаво, що цьому
угрупуванні вказівки на стать немає лише тоді, коли мова йде про дитину: (концепт child(ren)
становить 125 випадків уживань (11,44%) та концепт baby – 2,1% (23 вживання)) та коли це
стосується обох членів подружжя (parents (24 вживання) – 2,2% та couple (21 казка) – 1,92%).
Номінація adult є одиничним випадком (0,09%).
Концептуальний вузол номінацій, що відображають соціальний статус людини є найменш
представленим у БНК. Проте саме в ньому спостерігається найбільша дискрімінація жіночої статі.
Кількісна презентація концептів lady, gueen, princes та madam становить лише 23,65% номінацій цього
концептуального вузла.
Таблиця 2
Гендерно марковані компоненти вузла номінацій соціального статусу людини.
чоловічі
персонажі
king
prince
gentleman
sir

кількість
номінацій
у%
(426)
(69,95%)
251
41.22
47
7,71
38
6,24
90
14,78

кількість
у%
номінацій
(23,65%)
(144)
6,24
38
3,78
23
11,99
73
1,64
10

жіночі
персонажі
gueen
princes
lady
madam

Ввічливе ставлення до представників двох статей відображає кількісну нерівність у таких парних
номінаціях: madam (вживається у 10 казках) – sir (у девять разів більше) та gentleman (38 уживань) –
lady (73). Остання пара єдиний приклад, де номінація жінки кількісно значно перебільшує відповідну
назву чоловічого персонажа. Пояснення цього факту випливає із значення слова lady, яке є не тільки
ввічливим звертанням до особи жіночої статі, але й позначає витончену, ввічливу жінку (‘refined,
polite woman’), маючи яскраво виражене оцінне значення, зокрема схвалення: a real lady in all things
‘справжня леді в усьому’, to behave like a lady ‘поводити себе як леді’. Отже, БНК підтверджують,
що освіченість та вихованість жінки традиційно є предметом особливої поваги.
Значення ‘володар майна’ та ‘володар землі, маєтку’ (owner of property, castle, land) реалізується
виключно у номінаціях персонажів чоловічої статі: tenant, landlord (шотл. laird), squire, що складає
6.4%.
Порівннюючи способи суб’єктної номінації в концептуальних полях ЧОЛОВІК / ЖІНКА слід
зазначити, що найбільша гендерна диференціація спостерігається у концептуальному вузлі, що
описує суспільне положення людини, а найменша – у сфері сімейних стосунків.
Таблиця 3:
Суб'єктна номінація в концептуальних полях ЧОЛОВІК / ЖІНКА.
концептуальні вузли

людина як така
(22 концепти)
родинні стосунки
(14 концептів)
соціальний статус
(13 концептів)

кількість
номінацій
1155

у%
40,42

1093

38,26

609

21,32

гендерна презентативність у межах
кожного концептуального вузла
кількість
стать
номінацій
у%
he
670
58,01
she
377
32,64
he
479
43,82
she
420
38,43
he
465
76,36
she
144
23,64

Слот суб’єктної номінації актантів БНК переважно
представлений гендерно маркованими
концептами. Кількісна перевага безперечно надана назвам представників чоловічої статі: концепти
man, son, lad, father, boy є найчисельнішими. Основними компонентами значення номінативної
презентації ЧОЛОВІКА є його високий соціальний статус, титулованість, володіння майновою і
земельною власністю: концепти king, sir, landlord широко представлені у БНК. У сфері сімейного
життя чоловічий персонаж задіяний найменше, особливо у статусі одруженого чоловіка, батька.
Назви представниць ЖІНОЧИХ персонажів актуалізують у першу чергу її ролі матері та дружини,
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практично не залишаючи місця у суспільно значимих позиціях. Значення сімейного стану знаходить
своє пряме відображення у концептах wife, mother, також має опосередковане посилання у номінаціях
maid, maiden, lass, які широко вживаються у БНК. Питання віку є загальнолюдською
характеристикою персонажів обох статей: героями є в основному молоді люди.
Проведений аналіз номінативної представленості персонажів у БНК підтверджує результати
дослідження гендерної проблематики у лінгвістиці, соціології та багатьох інших науках стосовно
розподілу основних сфер діяльності людини між представниками різної статі, маючи на увазі
чоловічу зайнятість у суспільній сфері та жіночу – у сімейній. Перспективними є подальші розвідки
вивчення суті та способів формування гендерних стереотипів у свідомості людини, що є одним із
чинників виникнення суспільної нерівності.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ ІМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ
ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена визначенню складу лексико-фразеологічної групи іменників зі значенням
інтелекту в сучасній німецькій мові, використовуючи методику В.В. Левицького,
Н.Д. Капатрука та Л.В. Бистрової.
Слова в мові існують не ізольовано. Вони об’єднані за спільністю значень у групи, мікросистеми.
Тобто семантичний рівень мови представляє собою не велику кількість безладних значень, а їх
упорядковану систему [1: 13]. Розуміння лексики як системи знайшло своє практичне втілення в
дослідженні різних лексико-семантичних парадигм [2: 75].
У статті визначається лексико-семантична група (ЛСГ) як семантичне об’єднання слів (парадигм)
однієї частини мови [1: 49]. До списку фразеологізмів входили ті, які у своєму складі мали лексичну
одиницю зі списку інвентаризованих.
Метою статті є визначити склад лексико-фразеологічної групи іменників зі значенням інтелекту в
сучасній німецькій мові.
На сьогоднішній день уже опубліковано велику кількість робіт, які присвячені детальній розробці
конкретних проблем, пов’язаних з дослідженням лексико-семантичних груп. Це, наприклад,
публікації Р. Мельник "Інвентаризація ЛСГ прикметників зі значенням старанний", М. Капатрука
"Формалізована процедура дослідження лексики і перспективи її використання", О. Джурюк "До
проблеми інвентаризації ЛСГ іменників зі значенням "будівля", які були опубліковані у випусках
"Наукового вісника Чернівецького університету" та інші.
Новизна дослідження полягає в тому, що вперше в синхронії проводиться інвентаризація лексикофразеологічної групи іменників зі значенням інтелекту в сучасній німецькій мові на об’єктивних
формалізованих основах.
Актуальність вбачається у використанні результатів формалізованого дослідження та у створенні
правильної основи для когнітивних робіт.
Принцип об’єктивної інвентаризації ЛСГ було сформовано дослідниками В.В. Левицьким,
Н.Д. Капатруком та Л.В. Бистротою [3: 75-78], який широко репрезентується в публікаціях цієї
школи.
У статті ми використали методику вищезгаданих дослідників. Для визначення ваги компонента в
тлумаченні використовується формула (1), за допомогою якої можна визначити вагу компонента в
кожному зі слів отриманого списка [2: 88]:
W=(n+1)-r/n , (1)
де W – вага компонента, n – кількість компонентів тлумачення, r – порядковий номер компонента
у словниковій статті.
Значення W можуть бути в межах від нуля до одиниці. Чим ближче величина ваги компонента до
одиниці, тим більше він семантично зв’язаний з основним значенням тлумачного слова.
З метою більшої об’єктивізації було використано вісім словників (чотири синонімічні [5; 6; 7; 8],
та чотири тлумачні [9; 10; 11; 12] словники сучасної німецької мови, за допомогою яких ми визначали
середню вагу компонента за формулою:
Wсеред.=W1+W2+…Wn/n, (2)
де Wсеред. – середня вага компонента, W1, 2, n – вага компонента в першому, другому, n – му
словнику, n – кількість словників.
На першому етапі визначаємо домінанту групи (для іменників – Verstand) і на основі словників
складаємо початковий список слів, за допомогою яких розкривається зміст домінанти. Далі за
допомогою формул знаходимо середню вагу домінанти в тлумаченні слів вихідного списку: таблиця1.
На другому етапі початковий список стратифікується на основі частотних характеристик слів, що
входять до його складу. Словам, які зустрілись у чотирьох і більше з восьми синонімічних та
тлумачних словників, надається статус ядерних лексем. У нашому випадку до таких належать: Geist
(0,74), Grips (0,66), Intellekt (0,62). На основі одержаних результатів весь список поділяється на 3
групи:
Перша група – іменники з вагою 0,5 та більше. До цієї групи належать слова: Geist (0,74); Grips
(0,66); Intellekt (0,62). Вони описують основне значення домінанти й тісніше, ніж інші слова списка,
зв’язані з нею.
Друга група – всі слова, вага яких не перевищує 0,5 і не нижча 0,1. Сюди належать іменники:
Geisteskraft (0,1), Hirn (0,43), Klugheit (0,38), Gehirn (0,22), Scharfsinn (0,28), Begriffsvermögen (0,13),
Besinnung (0,13), Denkvermögen (0,23), Erkenntnis (0,13), Intelligenz (0,19), Vernunft (0,36), Geistesgaben
(0,13), Esprit (0,13), Ratio (0,33), Grütze (0,21), Verständnis (0,1), Gehirnschmalz (0,13), Pli (0,13).
© Угринюк Р.В., 2006
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Таблиця 1
Вага домінанти Verstand в тлумаченні слів вихідного списку
W1
1
2

Geisteskraft
Hirn

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Intellekt
Klugheit
Geist
Begabung
Talent
Gehirn
Scharfsinn
Grips
Begriffsvermögen
Besinnung
Bewußtsein
Denkvermögen
Erkenntnis
Intelligenz
hohe
Vernunft
Auffassungsgabe
Geistesgaben
Esprit
Ratio
Grütze
Verständnis
Gehirnschmalz
Pli

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

W2

W3

0,33
0,13

0,38

-

0,11
0,68

0,35
0,72
0,81

0,14
0,07
0,65
0,39

0,64
0,17
1
1
0,47
1

0,45
0,4
0,26
-

W4

W5

W6

0,5
0,5

0,33

0,71

1
0,27
1
0,31

1
0,83
0,91

0,5
1
0,95
0,67

0,08

0,25
1
-

1
-

1
-

W7

W8

0,09

0,09

0,42

0,33

0,89

0,83
3,44

0,1
0,43

1

1

4,99
3
5,88
0,7
0,64
1,79
2,23
5,26
1

0,62
0,38
0,74
0,09
0,08
0,22
0,28
0,66
0,13

-

1
0,47
1,8

0,13
0,06
0,23

0,75

1
1,5

0,13
0,19

0,88
0,5
0,5
1
-

1
1

0,27
0,29

0,6
0,13

1
0,29

-

0,6

1
1

1
0,04

-

1
0,78
1
1

-

1
1

0,5
0,25

-

Wсереднє

0,5

0,31

Wсумарне

0,5
0,4
-

-

2,91
0,71

0,36
0,09

1
1
2,6
1,65
0,78
1
1

0,13
0,13
0,33
0,21
0,1
0,13
0,13

Третя група – іменники з семантичною вагою, нижчою від 0,1: Begabung (0,09), Talent (0,08),
Bewußtsein (0,06), Auffassungsgabe (0,09).
Але "тест на ім’я" не завжди може дати об’єктивний результат. За межами основної групи
залишаються слова, які входять до лексико-семантичної групи, що формується, але не описуються
домінантою. Тому для визначення того, які з іменників, крім уже названих, належать до основного
складу ЛСГ, ми пропускаємо їх через "фільтр" слів, що входять до ядра, тобто проводимо операцію
"тест на ядро". Якщо їх значення описується хоча б одним компонентом ядра, то тестоване слово
включається до складу ЛСГ. Отримані за процедурою W величини можна певною мірою
стратифікувати, що робить процедуру інвентаризації не лише об’єктивнішою, а й наочнішою.
Результати проведеного "тесту на ядро" наводяться в таблиці 2.
Таблиця 2
Вага "ядрових" слів Geist, Grips, Intellekt в тлумаченні іменників вихідного списка

1
2

Geisteskraft
Hirn

3
4
5
6
7
8

Klugheit
Begabung
Talent
Gehirn
Scharfsinn
Begriffsvermögen

W1

W2

W3

0,67

0,47

-

0,59

-

W4

W5

W6

-

W7

W8

-

-

0,29
0,65
0,33
0,84
-

-
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1
-

-

W-

W-

сум/

сер.

0,67
0,47

0,08
0,06

0
0,88
0,65
0,33
1,84
0

0
0,11
0,08
0,04
0,23
0
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W1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Besinnung
Bewußtsein
Denkvermögen
Erkenntnis
Intelligenz hohe
Vernunft
Auffassungsgabe
Geistesgaben
Esprit
Ratio
Grütze
Verständnis
Gehirnschmalz
Pli

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

1
0,19
0,9

0,69

0,13

0,69
0,74
0,21

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

W-

сер.

0
0
1
0,13
0,88
0,11
0,9
0,11
0,69
0,09
0,87 0,11
0,21 0,03

-

1

W-

сум/

-

0
2
0
0
0
0
0

0
0,25
0
0
0
0
0

Проведене дослідження показало, що найбільшу семантичну вагу мають іменники Hirn (0,43),
Klugheit (0,38) та Vernunft (0,36). Але до основного складу групи вони не можуть увійти, оскільки
мають семантичну вагу менше 0,5.
Отримані дані дозволяють провести інвентаризацію за даною процедурою і фразеологічних
одиниць зі значенням інтелекту, які були виписані із словників під редакцією
В.І. Гаврися, О.П. Пророченко, Л.Е. Біновича, і за вагою цих ядерних одиниць вони також
підлягали певній стратифікації, повний опис процедури якої може бути предметом окремої статті.
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Угринюк Р.В. Инвентаризация лексико-фразеологической группы имен существительных со
значением интеллекта в современном немецком языке.
В статье рассматривается определение состава лексико-фразеологической группы имен
существительных со значением интеллекта в современном немецком языке, используя методику
В.В. Левицького, Н.Д. Капатрука и Л.В. Быстровой.
Ugrinyuk R.V. Inventarization of the lexico-phraseological group of German substantives
denoting intellect.
This article deals with the problems of inventarization of an uninvestigated lexico-phraseological group of
German substantives denoting intellect. Some formal methods (developed by V. Levitskiy and his school)
have been used.
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ПРОЯВ СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
У ПЛОЩИНІ ДЕСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
(на матеріалі сучасної англійської економічної лексики)
У статті встановлено етапи деспеціалізації, на яких економічні одиниці інтегруються у газетне
мовлення. Розглянуто стилістичні особливості запозичення у нефахову публіцистику економічної
лексики трьох ступенів детермінологізації.
Вивчення мови в дії викликало інтерес до функціональних стилів, основою яких виступають
тексти, спрямовані на відображення певної сфери людського спілкування [1: 85-86]. Оскільки стиль
уважають динамічною і здатною до змін системою [1: 83], у мовленнєвій діяльності виділяють
узаємодію публіцистичного і наукового стилів [2: 116; 3: 22-23]. Лексика вважається одним із
основних стильоутворюючих засобів [4: 14]. Термінологія, що широко представлена у спеціальних
текстах [5: 159], "являє одну із ланок, через яку НТР впливає на стилі, ускладнюючи їх, роблячи їх
різноманітнішими і відношення між ними складнішими" [3: 1]. Звідси, наукове і публіцистичне
взаємопроникнення передбачає лексичну дифузію [2: 116]. Перенесення термінологічного значення з
однієї підмови в іншу викликає не тільки взаємодію стилів, а й детермінологізацію галузевих слів [6:
163], яку поділяють на три етапи [3: 7-9; 7: 100-101]. Ще кілька десятиліть тому запровадження до
мовної тканини нефахового твору термінологічних слів сприймалося як сміливе новаторство та
викликало бурхливі дискусії, оскільки ця лексика перебувала на периферії літературної мови, була
маловідомою і розцінювалася виключно раціональною, тому й неестетичною [8: 139]. Сьогодні для
багатьох мов характерне широке проникнення термінології в найрізноманітніші сфери діяльності
людей та у повсякденне життя [9: 88]. Підтвердженням є дослідження на базі української, англійської,
російської, грецької і латинської мов [див. напр., 7: 95-104; 9: 87-89; 6], тому науковість викладу в
неспеціальних комунікаціях зумовлена деспеціалізацією терміноодиниць [10: 13]. Проведений аналіз
існуючих наукових розвідок показує, що стилістичне використання термінології вже було предметом
пошуків вітчизняних науковців [4; 6; 2; 3], проте сучасна англійська економічна система об’єктом не
виступала. У публіцистиці "економічний огляд... оформляється за нормами наукового стилю" [11: 69],
тому припускаємо запозичення одного з елементів наукового стилю, економічної лексики, у газетне
мовлення. Таким чином, метою нашого дослідження є виявлення стилістичних змін, що відбуваються
у нефахових публіцистичних текстах, які включають економічні одиниці трьох ступенів
деспеціалізації.
Ознакою публіцистичного стилю, що зближує його з науковим, є логічність [3: 11]. Важливим
лінгвістичним параметром термінолексики є її функціонально-стильова конотація [12: 243]. Щодо
спеціального оточення, то ніякого стилістичного навантаження терміни не несуть [9: 88]. Проте, якщо
терміноодиниці інкорпоруються у сферу загальноуживаної комунікації, вони володіють безсумнівним
стилістичним потенціалом, бо використовуються не тільки для позначення різних понять, але і для
створення відповідної атмосфери [4: 34, 96]. Наприклад, економічні одиниці вводяться в
номінативому значенні для: а) передачі мовного арсеналу персонажів – "The Greek economy, said Vaz,
has considerably improved..." (The Times: 24.01.01, 2), на що вказує пряма мова; б) опису обставин, у
яких відбувається дія. У відрізку "... they would save a further £1 billion from the Environment and
Regions budget by scrapping regional bodies, selling buildings and streamlining the Government’s regional
operations. A further £300,000 comes from slimming the Trade and Industry Department and scrapping
grants for small businesses" (The Times: 24.01.01, 9) при посередництві слів the Environment and Regions
budget, the Trade and Industry Department, businesses консерватори демонструють свої економічні
обіцянки; в) розкриття характерів чи відносин між героями. Так, у реченні "He was proud of his
numerous honorary degrees – particularly the doctorate bestowed on him in 1993 by Edinburgh, the
university he might have attended had he not been lured into the food industry after a rugby game" (The
Times: 24.01.01, 19) описуються риси особи, якій присвячена стаття; г) передачі інформації про нові
явища. Наприклад, у контексті "The arrangements – whereby an equipment manufacturer bankrolls its
customer – are called vendor financings …" (The Times: 24.01.01, 25) для роз’яснення поняття vendor
financings використовується авторське тлумачення з опорою на вираз to be called; д) розкриття задуму
журналіста чи ідеї повідомлення – "The largest slice of Michael Portillo’s £8 billion savings, which
William Hague has said will all go towards tax cuts, comes from the social security budget, where David
Willetts, the Social Security spokesman, has identified £2.5 billion of cuts" (The Times: 24.01.01, 9) одиниці
tax, budget передають зміст розповіді "Fight to death over a thousand cuts", бо супроводжуються
тематичною лексемою cuts, яка міститься у заголовку; ж) вираження відношення автора чи героїв до
дійсності. Наприклад, журналіст спочатку узагальнює свої погляди на ситуацію: "The refusal to
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consider other offers, particularly when they might return more money to taxpayers and the National Lottery,
looks odder and odder" (The Times: 24.01.01, 17). Далі адресант уточнює особисте ставлення за
допомогою термінів privileged sole bidder, rival bid, ex-manager: "It now emerges that Legacy’s privileged
sole bidder status is ... thus choking off any rival bid, notably the scheme floated by the Dome’s exmanager…". Тому, лексика економічного походження, яка передбачає реалістичне відтворення
фахового мовлення, перестала бути чимось винятковим для публіцистичної тканини неспеціальних
текстів.
Ми виявили спосіб створення додаткової стилістичної інформації, який не передбачає змін у
семантичній структурі терміна: уживання одиночних термінів [3: 15] уже знайомих нефахівцям, або
одиниць із опорою на спеціальні слова, якщо терміни не відомі широкому загалу. Наприклад, у
висловленні "Those talks recently led to 50 retailers and manufacturers, excluding Burger King, agreeing to
phased cuts in the amounts of salt added to a range of processed foods including bread…" (The Sunday
Times: 09.10.05, http://www.sunday-times.co.uk) знаходимо представників економічної субмови –
прості терміни retailers, manufacturers. У іншому прикладі "Since then, however, Diageo, the British
owner, has sold it to a consortium of American venture capitalists" (The Sunday Times: 09.10.05,
http://www.sunday-times.co.uk) міститься "термінологічний ланцюг": "a consortium of American venture
capitalists", де одиниця a consortium уточнюється за допомогою ТС American venture capitalist.
Графічна форма терміна у розглянутих ілюстраціях сигналізує про асоціації, притаманні економічній
субмові. Ефективним засобом протиставлення стилів є авторський коментар, який носить вільний
характер і відрізняється від словникового тлумачення [3: 15]. Наприклад, повідомляючи про
величезні прибутки, отримані на аукціоні від реалізації ресторанного обладнання, журналіст
спирається на вираз to go under the hammer (The Sunday Times: 24.10.04, http://www.sundaytimes.co.uk). Хоча в економічній комунікації це вислів має значення "to be sold at an auction" [13: 215],
той, хто пише, подає власне пояснення "They sold...", яке виключає сему "an auction". Причину
неповної індивідуальної дефініції вбачаємо у тому, що на початку статті реципієнта ознайомили з
місцем дії через уживання слова auction – "the auction house", "the auction room". Оскільки to go under
the hammer наводиться у кінці нарису, коли ситуація цілком зрозуміла читачеві, то немає потреби
повторювати цей семантичний компонент ще раз. Значення економічних слів нечітко терміновані у
свідомості рядових носіїв мови, бо існує розходження їхніх тлумачень у словниках та за межами
лексикографії. Функціонування терміна в невластивому для нього стилі спричиняється не тільки
стильовими особливостями, але і "зв’язано з конкретними завданнями висловлення" [14: 58].
Ситуативні включення термінів, зумовлені вимогами теми повідомлення, сприяють розширенню
сфери функціонування спеціальних слів, їх проникненню в інші стилі" [10: 13]. Наприклад, у
лікуванні раку ("Cancer treatment – privilege of the rich" (The Sunday Times: 29.10.05,
http://www.sunday-times.co.uk) прогнозується значний прогрес завдяки нововведеним медичним
препаратам, які створять відповідний ринок – the cancer drug market. Хоча витрати уряду (government
spending) на медицину помітно зросли, проте є значний брак коштів на лікування раку. Бюджет та
декілька трастів лікарні, яка впроваджує і випробовує протиракові засоби (NHS budgets, NHS trusts),
знаходяться у фінансовій скруті (financial disarray). Як висновок журналіст ставить перед читачами
риторичне запитання: чи зможуть платники податків (taxpayers) сплатити такий величезний рахунок
(foot the bill)? Бачимо, що для розкриття проблеми, зазначеної у заголовку статті, автору стали у
нагоді сім економічних одиниць. Таке наповнення зумовлене заголовною лексемою rich, значення
якої "people who have a lot of money and possessions" [15: 1218] уключає сему "money", тому й назва
публікації передбачає обговорення фінансових питань. У публікацїі "France faces war in former Africa
colony" (The Sunday Times: 07.11.04, http://www.sunday-times.co.uk) адресант обходиться трьома
термінами commercial, producer, commodity prices, щоб передати інформацію про економічний розлад
у французькій колонії. Щодо дискусії "Bleating about Bush" (The Sunday Times: 07.11.04,
http://www.sunday-times.co.uk) автор обмежується економічною лексемою tax reform, коли йдеться про
внутрішню діяльність президента. Тут "пасивність" термінів пояснюємо тим, що автор переймається
причинами перемоги Буша на виборах та висвітлює його переваги як політичного лідера, а не
звертається до економіки країни. Отож, насиченість статей фаховими лексемами зумовлена
інформацією, що надається читачу. Таким чином, термінологічні слова, вживані в неекономічному
газетному дискурсі у прямому значенні з метою номінації галузевих об’єктів, не залишаються
нейтральними. Вони піддаються помітним стилістичним змінам, котрі не зв’язані з семантикою, а
викликані замкнутістю терміносистеми. Це одиниці, які щойно проходять, або вже подолали перший
етап детермінологізації.
Другий напрямок стилістичних модифікацій зумовлений тим, що для газетної мови характерна
єдність організаційно-впливової функції переконання та інформаційно-змістовної [4: 7-8].
Стилістичні інновації характеризують публіцистику, що диктується необхідністю оновлення експресії
для реалізації її провідної функції – впливу на читача з метою переконання [3: 5]. Наприклад, термін
industry функціонує для позначення поняття економіки у галузевому дискурсі – "any organized activity
using capital and labour to produce a particular product or class of product" [16: 277], де його
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присутність не пов’язана з експресивним забарвленням: "...the profits of industry is already exerting a
depressing influence. The German industry federation... cut its growth forecast from 1 per cent to 0.75 per
cent" (The Times: 01.09.05, http://www.timesonline.co.uk). У неспеціальному газетному повідомленні:
"The magazine is the industry’s "bible" and Ms Walter, 40, has been with it for 17 years. She is so respected
in the industry that she was nominated for its Woman of the Year 2000 Award" (The Times: 24.01.01, 5)
слово industry демонструє метафоричність: "magazine is the industry’s "bible", що викликає появу
конотацій "an organized activity using capital and labour to produce a magazine", які забезпечують його
образне сприйняття. Експресивність переосмисленої економічної лексеми industry загострює
емоційне сприйняття дійсності і свідчить про її особливе стилістичне призначення у непрофесійному
мовленні. Одним із джерел експресії виступає прозора семантична структура, умотивованість
внутрішньої форми [3: 11]. Порівнюючи нефахове уживання терміна industry з його парадигматичною
дефініцією, переконуємося у семантичній умотивованості одиниці за рахунок авторських асоціацій,
базованих на словникових семних ознаках "to produce a particular product or class of product" [16: 277]
й оказіональних контекстуальних елементах "to issue a magazine". Засобом, який підсилює асоціації з
фаховим термінополем, призводить до інтенсифікації стилістичного ефекта, є присутність у контексті
інших галузевих лексем досліджуваної сфери [3: 11]. У реченні "Under Mr Bush’s wide-ranging
education "blueprint" states and school districts that raise test scores and lift standards would reap financial
rewards and federal funding would be cut for those that do not" (The Times: 24.01.01, 15) економічне
сполучення federal funding супроводжує новотвір financial rewards, знайомлячи нас зі змінами в
системі освіти. У наступному відрізку "The outline... to obtain a private education" (The Times: 24.01.01,
15) подається авторське тлумачення виразу financial rewards – "to give federal money in the form of
vouchers to help students in consistently failing public schools to obtain a private education" при
посередництві відомого фахівцям ТС federal funding ("money provided by the US government" [16: 198]),
чим підкреслюється подвійна науковість та переосмисленість незафіксованої у словниках лексичної
інновації financial rewards. У такий спосіб журналіст протиставляє економічні терміни financial,
federal funding цілому ряду стилістично нейтральних лексем. Бачимо, що економічні слова у
переносному смислі у публіцистиці не змінюють її функціонального призначення. Отже, наявність
експресивного начала у публіцистиці зумовлює використання детермінологізованих економічних слів
на другому ступені деспеціалізації для досягнення, крім комунікативних, ще й естетичних цілей
Виділяємо нетрадиційне використання термінології у складі стилістичних прийомів, заснованих
на взаємодії смислових планів – метафорі та епітеті [3: 19]. Важливо, щоб ознака, яка зближує явища
із спеціальної сфери і суспільно-політичного життя, була зрозумілою, бо прийом не відповідатиме
своєму призначенню [3: 19]. Тому суттєва роль відводиться стилістичним сигналам, котрі вказують,
які семи актуалізуються в контексті [3: 19]. Розглянемо приклад: "Her huge popularity turned a littleknown movement into a global brand" (The Sunday Times: Interview 24.10.04, http://www.sundaytimes.co.uk) – мова йде про рух Каббала, якому пощастило, бо до нього приєдналася всесвітньо
відома зірка естради Мадонна. Тут метафоризується термін brand ("a name given to a product by a
company so that the product can easily be recognized by its name or its design" [13: 49]). У результаті
виділення ознаки "впізнавати", сигналом чого є слово little-known, відбувається зміна референтної
віднесеності економічної одиниці brand, яка використовується по відношенню до "маловідомого руху
Каббала, який тепер легко впізнають у світі завдяки величезній популярності співачки".
Оказіонально деспеціалізована одиниця певною мірою зберігає своє пряме термінологічне значення.
Її нові нефахові асоціації сприяють створенню стилістичного контрасту [6: 122]. Наприклад, вторинні
метафоричні смисли терміна brand: "a global brand" (The Sunday Times: 24.10.04, http://www.sundaytimes.co.uk), "brand of football" ("I’d like to see the team display our own brand of football" (The Guardian:
09.09.04, http://www.guardian.co.uk)) сприймаються на фоні його основного номінативного значення
"фабрична марка"; "фабричне клеймо" [17: 270] і у тісному зв’язку з ним. Оскільки "кожен елемент
тексту впливає на читача не ізольовано, а в контексті, тобто взаємодіючи з іншими елементами того ж
та інших рівнів і кодів" [12: 142], переносність зумовлюється застосуванням терміна brand у
конкретних ситуаціях: ‘про маловідомий рух’ – a little-known movement; ‘про футбольну команду’ – a
football team, у поєднанні лише з певними лексичними компонентами негалузевого контексту: "huge",
"popularity", "turn", "little-known", "movement", "global"; "like", "to see", "team", "display", "football".
Отже, спеціальне значення економічних лексем, функціонуючи у нефаховому контексті, створює
певний стилістичний контраст, що виникає в зовнішніх зв’язках термінів із неекономічною лексикою.
Це пов’язано зі зростанням емоційного забарвлення економічних слів, яке викликається оцінкою
мовця. Передбачається, що читач достатньо підготовлений, щоб на базі відомої прямої семантики
одиниці в його свідомості проектувалася зумовлена нестандартним контекстом переносна семантика,
щоразу інша, суб’єктивно авторська [8: 146]. У випадку з терміном brand адресату знайоме
спеціальне значення цієї лексеми, бо вона увійшла до нефахового мовлення у прямому
термінологічному смислі. Тому в наведених ілюстраціях реципієнт легко переносить галузеві
диференційні ознаки "to recognize", "by name" до публіцистичного контексту і відтворює значеннєвий
задум того, хто пише. Звідси, при залученні економічного терміна до іншого стилістичного
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середовища він здобуває здатність виступати в якості експресивного засобу. У такий спосіб
досліджувані лексеми не порушують естетики публіцистичного твору, а значно підвищують його
інформативність і цілісність.
Коли термін стоїть поруч із барвистим метафоричним епітетом, емоційна насиченість і
психологічне забарвлення поширюються на означуваний терміном об’єктивно нейтральний предмет
[8: 143]. Наприклад, у ТС "crime economy" ("...to hit criminals where it hurt – in their pockets" but a
report shows that police seized only £16 million last year from a crime economy valued at £18 billion" (The
Times: 12.11.04, http://www.timesonline.co.uk)) прикметник crime надає експресивності терміну
economy, бо виявляється не у прямому смислі – "illegal activities in general" [15: 321], а в
метафоричному – "illegal activities in economy". З іншого боку, слово economy тлумачиться
лексикографами як "the system by which a country’s goods and services are produced and used, or a
country considered in this way" [13:149] і не передбачає "незаконної діяльності" ("illegal activities").
Тому говоримо про ситуативне залучення семантичних ознак "illegal" і "activities", де сема "illegal"
надає негативної конотації поняттю economy. Таким чином, вираз crime economy має експресивний
характер. Епітет, запозичений із спеціальних галузей, відрізняється високою інформативністю, що
закладена в терміні й виявляється у незвичній сполучуваності [3: 22]. Наприклад, у реченні "Terror
and economic threats have, indeed, been the twin themes of the election campaign" (The Times: 02.11.04,
http://www.timesonline.co.uk) привертає увагу вираз economic threats, якого не знаходимо у фаховому
словнику. Натомість загальне джерело подає три тлумачення полісеманта threat [15: 1505]. Проте
жодне значення не містить семи, що стосується економічної субмови. Звідси, вживання терміна
economic в атрибутивній функції поряд із визначуваним нефахового характеру threats призводить до
того, що лексема threat отримує раніше не притаманний їй новий семантичний елемент economic.
Таким чином, цілеспрямоване уживання епітетів на базі економічної лексики у моделях: Aз + Nт, Aт
+ Nз характеризує об’єкт, виділяючи ознаку, не властиву його природі, і пов’язане з експресивною
функцією, яку термінологія виконує у публіцистиці.
Інший напрямок змін визначається важливою рисою публіцистики – "стандартизованістю" [18:
97]. Втративши експресивність, детермінологізована лексика використовується у нових значеннях
[18: 97]. Переносні термінологічні новотвори, потрапляючи до суспільної уваги, знаходять
прихильників [3: 20]. Універсалізація метафори з терміном в основі, тобто застосування її в нових
ситуаціях, призводить до розширення сполучуваності терміна, до зростання ступеня його
деспеціалізації [3: 20]. Згодом такі одиниці можуть виявитися гідними включення до загальномовного
тлумачного словника [3: 20]. Наприклад, одиниця bonus спочатку позначала поняття економічної
субмови: "an extra amount of money added to an employee’s wages, usually as a reward for doing difficult
or good work" [13: 46]. Згодом термін bonus здобув метафоричну конотацію: "something good that you
did not expect in a situation" [15: 137]: "I’ve come to the realisation, at 57, that I have to do things that
please myself, and if people like them that’s a bonus (The Sunday Times: 31.10.04, http://www.sundaytimes.co.uk), яку було зафіксовано у мові. Переносне значення слова bonus – "достоїнство",
"перевага" [17: 258] витіснило спеціальне "бонус", "премія" [17: 257], тому на зміну галузевого
прийшло загальноуживане забарвлення. Епітет за особливостями своєї структури легко переноситься
в інший контекст, тому вдалі авторські вживання можуть відразу підтримуватися мовцями і втрачати
оригінальність [3: 22]. Так, вислови economic crisis / hardship добре засвоїлися у мовленні
("Widespread anger at corruption and the fallout from a regional economic crisis that has left one in three
Uruguayans living below the poverty line are the main reasons behind the Frente’s victory" (The Times:
02.11.04, http://www.timesonline.co.uk), "But the practice is under threat from economic hardship" (The
Times: 01.11.04, http://www.timesonline.co.uk)) та закріпилися у парадигматиці (economic crisis – "a
period or moment of great danger, difficulty, or uncertainty, especially in… economics" [15: 322], economic
hardship – "the condition of having very little money so that life is very difficult" [15: 651]). Таким чином,
узуалізоване економічне слово має здатність функціонувати у побутовій мові, не отримуючи
професійно забарвлених відтінків.
Отже, нетрадиційне уживання економічної лексики першого та другого етапів деспеціалізації у
нефаховому газетному дискурсі полягає у цільовому використанні способу, заснованому на
функціонально-стильовій віднесеності термінології і термінологічних слів у складі стилістичних
прийомів. Терміни третього рівня деспеціалізації стильового навантаження не несуть. Відбувається
лексична дифузія і змішування стилів на першому та другому етапах детермінологізації й
нейтралізація стилістичних характеристик економічних одиниць на третьому етапі деспеціалізації.
Перспективу цього дослідження вбачаємо в можливості екстраполювати частину отриманих
результатів на інші шари термінологічної лексики сучасної англійської мови.
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Фурсова Л.И. Проявление стилистических особенностей в пространстве деспециализации
экономических терминов (на материале современной английской экономической лексики).
В статье определены этапы деспециализации, на которых экономические единицы интегрируются в
газетную речь. Рассмотрены стилистические особенности заимствования в неспециальную
публицистику экономической лексики трех степеней детерминологизации.
Fursova L.I. Stylistic peculiarities in the sphere of despecialization of economic terms
(based on modern English economic lexis).
The paper examines despecialization stages on which economic lexical units are integrated into newspaper
communication. Stylistic peculiarities of borrowing economic lexis of three degrees of determinologization
into nonspecial publicistic writing are revealed.
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викладач кафедри німецької мови
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КОНВЕРСІЯ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ ЯК ОДИН ІЗ ПРОЯВІВ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ В
СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто явище конверсії на синтаксичному рівні, виявлено особливості функціонування
конверсіï в сучасній німецькій мові. Виділено структурно-семантичні характеристики лексичних
одиниць, що утворилися в результаті конверсіï.
Нерідко мова порівнюється з живим організмом, адже вона постійно перебуває у процесі розвитку.
У кожній мові діють певні закони лінгвістики – тенденції розвитку. В німецькій мові серед них
виділяється тенденція мовної економії, як така, що найбільш відповідає сучасному ритму життя і
набирає все більшого поширення. Проблеми мовної економії викликають останнім часом великий
інтерес у дослідників. Дослідженнями в цій області займалося багато відомих лінгвістів, наприклад
В.Д. Дєвкін, В. Фляйшер, Р. Гроссе [1; 2; 3]. Вони розглядали різні аспекти цього питання. Ними
було виділено тенденції розвитку, характерні для німецької мови: тенденція до регулярності, до
експресивності, до розвитку словоскладання та тенденція до надлишковості мовних засобів. Але
серед них виділяється мовна економія як прагнення звести до мінімуму розумову та фізичну
діяльність мовця. Тобто економія – це не лише відмова від невиправданих повторень, але й навмисне
скорочення малоінформативних сегментів, які не змінюють загальний зміст висловлювання.
Tенденеція до передачі більшої кількості інформації здійснюється двома способами: за допомогою
компресії та суперсегментації.
Актуальним у цьому плані виявляється можливість виділити конверсію як один із основних та
найбільш ефективних засобів мовної економії. Взагалі статус конверсії визначається по-різному.
Визначення конверсії тільки як виду словотвору є спірним. Можна субстантивувати, як правило, всі
слова, проте тільки деякі з них лексикалізуються, тобто стають лексичною одиницею. Таким чином,
конверсію можна визначити як граматичне явище [4: 38]. Деякі мовознавці розглядають конверсію як
синтаксичне явище, тому що кожна лексична єдність може змінити свій граматичний статус [2: 112].
Але є особливості, які виправдовують визначення конверсії як словотвору. Наприклад, майже кожний
інфінітив можна субстантивувати (das Rufen, das Sitzen, das Schwitzen), але не кожний лексикосемантичний варіант (Dresden liegt an der Elbe- не вживається: das Liegen Dresdens an der Elbe).
Ми розглядаємо конверсію передусім як найефективніший та активно діючий засіб словотвору.
Активність конверсії значною мірою підтримується неологізмами, які служать "сировиною" для цього
процесу. Відмінною рисою конверсії на сучасному етапі розвитку німецької мови є все більш активна
участь у цьому процесі двоморфемних, складних слів, словосполучень, навіть цілих речень.
Спостереження показують, що в багатьох випадках виникнення нового складного слова або
словосполучення означає, що незабаром з’явиться і відповідне дієслово, конвертоване від цього
неологізму: nach Hause gehen – das Nachhausegehen.
Конверсія значною мірою є семантичним засобом словотворення, оскільки важливою її рисою
можна вважати зміну значення вихідного слова у зв’язку з його перенесенням в іншу лексикограматичну категорію. Зміна значення в багатьох випадках – це переосмислення, метафоричний
перенос, оскільки у самому акті перенесення однієї частини мови в іншу виникає елемент порівняння,
наприклад: der Barsch (окунь) – barsch (колючий), abkommen (домовлятися) – das Abkommen (угода,
договір). Крім того, первинний матеріал, що конвертується (це особливо стосується складних
іменників), у багатьох випадках також характеризується переосмисленням: zu Hause (вдома) – das
eigene Zuhause (домашнє вогнище).
Ми аналізуємо явище конверсії на синтаксичному рівні, тобто розглядаємо конверсію як
перетворення групи слів чи навіть цілих речень в одну лексичну одиницю. Мета нашої статті полягає
у розкритті особливостей функціонування конверсіï в сучасній німецькій мові, виділенні структурносемантичних характеристик лексичних одиниць, що утворилися в результаті конверсіï.
У німецькій мові все частіше зустрічаються прояви конверсії на синтаксичному рівні. Графічно це
часто позначається за допомогою дефіса: Er muss von der Hand in den Mund leben – sein ständiges Vonder-Hand-in-den-Mund-Leben.
У результаті конверсіï на синтаксичному рівні зміст нових лексичних одиниць часто набуває
об’ємнішого характеру. Особливу групу слів із переосмисленням складають означальні складні
іменники, які за своєю смисловою структурою є означеннями належності або властивості людини,
тварини чи рослини, але в результаті метонімічного переносу з частини на ціле стають назвою самої
людини, тварини чи рослини, напр.: Graukopf (не "сива голова", а "людина з сивою головою") "сива
людина"; Nashorn ("тварина з рогом на носі") "носоріг"; Vierblatt ("рослина з чотирма листками")
"чотирилисник".
© Хант Г.О., 2006
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У філологічній літературі за такими складними іменниками закріпилася назва "бахуврихи"
(Bahuvrihi) – термін, який використовували ще в індійських граматиках (Bahuvrihi – буквально: багато
рису; той, що має багато рису). Слід відзначити, що термін "бахуврихи" об’єднує два види слів:
прикметники типу barfuß, які були іменниками, але зараз виконують функцію прикметників, та
іменники типу Graukopf, які являють собою назву цілого за його частиною, тобто особливий тип
метонімічного переосмислення. Перший вид представлений у сучасній німецькій мові лише кількома
прикладами, проте другий вид широко поширений.
Першим компонентом таких іменників частіше є прикметник, інколи навіть іменник або
числівник. Бахуврихи вживаються переважно як назви людей (за їх властивостями, одягом, частинами
тіла) і часто мають певне суб’єктивне забарвлення. Такими є: Grau-, Kahl-, Schlaukopf; Rot-, Grau-,
Blaubart; Frei-, Schöngeist; Grünschnabel, Langfinger, Langbein, Spürnase, Leichtfuß, Schlafmütze,
Rotkäppchen, Nashorn, Tausendfuß тощо. Назви тварин і рослин більш нейтральні у стильовому
відношенні: Rotkelchen, Neunauge, Vierblatt тощо. Не важко помітити, що у ряді випадків бахуврихи
являють собою не тільки метонімію, але й метафору. Так, Grünschnabel означає не пташку із зеленим,
тобто "недозрілим" дзьобом, а хлопчика-підлітка; Langfinger – не людину з довгими пальцями, а
крадія; Schlafmütze – не людину у нічному ковпаку, а ледаря, соню.
У більшості випадків бахуврихи, з’явившись у народній поезії чи розмовній мові, стійко входять
до словникового запасу як своєрідні синоніми інших слів або ж більш нейтральних слів-назв. Багато з
бахуврихів мають паралелі в інших мовах. В українській мові їм часто відповідають сталі
словосполучення: Blaubart "Синя Борода", Blaustrumpf (калька з англійської) синя панчоха,
Rotkäppchen ЧервонаШшапочка.
До інших випадків конверсіï на синтаксичному рівні можна віднести можливість перетворити
майже будь-який відрізок контексту в слово, що широко використовується як у художній літературі,
так і в повсякденному житті. Особливо легко номіналізуються словосполучення з опорним
інфінітивом: das Achtgeben, das Achthaben, das Kopfzerbrechen, das Schautanzen, das
Butterbrotschmieren, das Unterwasserschwimmen, das Autofahren.
Vom vielen In-die-Kirche-Rennen bin ich kein Freund… [5: 122]
Und so geht es ein Paar Tage weiter, dieses…Im-Kreise-Herumspüren der beiden Kinder. Dieses An-denTüren-Kleben, das Durchstörben der Ecken ist für sie ganz selbstverständlich geworden [6: 8].
…und dann dies Drunter und Drüber, dies Umeinanderkugeln, Sichaufhäufen und Abrutschen, dies
Kopfstehen und Dem-anderen-sich-ins-Gesicht-Setzen und dies Gefegtwerden von den Peitschen der Höhe
[5: 119].
…ein Ton, der aus allen Tönen zugleich besteht, aus Stimmengewirr und Tiergeschrei, aus Glockengeläut
und Geldeklimper, aus Kinderlachen und Hammerschlägen, aus Besteckgeklapper und dem Zuknallen
Tausender von Türen, aus Geborenwerden und sterben zur gleichen Zeit ein grandioses Rauschen, vom
Leben selbst erzeugt [6: 362].
Unter Sprengung des geschlossenen Satzbaus verstehen wir jede Art von Aus-der-Konstruktion-Fallen,
Unterbrechen und Wiederaufnehmen, Nicht-zu-Ende-Führen des Satzes [4: 28].
У віддієслівних субстантивованих типів "sich" рефлексивного дієслова завжди опускається (sich
mausern – Mauserung), при конверсії воно нерідко входить до складу іменника: das Sichabfinden, das
Sichzeigen, das Sichausliefern, die Art des Sich-Distanzierens, Sich-die-Hände-Reiben.
Поряд із цим існує багато субстантивованих рефлексивних дієслів без sich: das Räuspern, das
Anbiedern та ін. За Б. Зандбергом, експліцитне sich, що входить до складу субстантивованих
лексичних одиниць, – не рефлексивний прийменник 3-ої особи, а "невизначене sich, яке лише
випадково є омонімічним sich 3-ої особи" [7: 15]. Подібні слова уворюються від дієслівного
інфінітива та не можуть бути співвіднесені з особовою формою дієслова. Проте якщо носій дії
вказаний, то sich опускається:
Einstellschraube…gegen Lösen sichern – Einstellschraube dagegen sichern, dass sie sich löst [7: 53].
Можна також навести багато прикладів субстантивації групи слів, при якій слова цієї групи
належать до різних частин мови. Напр.: das Aberhundert, das Entweder-oder, das Sowohl-als-auch, das
Katz-und-Maus-Spiel, das Schrecklich-Schöne, der Gute-Nacht-Drink ("чарочка на ніч"), der Wald-undWiesen-Bericht ("беззмістовне повідомлення"), der Zweier-Starter ("спарена пускова установка"), das
Einzigrichtige.
З них можна окремою групою виділити конструкції, елементами яких є прийменник та іменник:
die Anhöhe, das Aufgeld, der Ausweg, der Mitschüler, die Nachwelt, die Nebensache, die Zwischenzeit, das
Boden-zu-Boden-Raketensystem ("космічний ракетний комплекс класу "земля-земля"), das Raum-zuRaum-Raketensystem ("космічний ракетний комплекс класу "повітря – повітря"), die Bord-zu-BordRakete ("ракета класу "земля-земля"), die Hinter-dem-Ohr-Hörhilfe ("слуховий апарат").
Проте можна говорити не лише про субстантивацію на синтаксичному рівні. Часто групи слів є
основою для утворення прийменників, напр.: infolge, aufgrund, inmitten, zugunsten, mithilfe, zunutze,
aufseiten, vonseiten, zuseiten, imstande, stattdessen, zuungsten.
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Наступні види складних прислівників беруть початок від більш пізніх моделей. До них
відносяться:
1. Сполучення іменника із прикметником, який його визначає, займенником або числівником:
keineswegs, meistenteils, kurzerhand, jederzeit, allerart, manchenorts, heutigentags тощо. У більшості
випадків подібне словосполучення стоїть у певному відмінку.
2. Сполучення прислівника з іншим прислівником, який виник шляхом
застигання
прийменникової групи: heutzutage, hierzulandе.
3. Застиглі прийменникові групи, тобто сполучення прийменника із займенником: nach-, trotz-,
außerdem-; währenddessen; ohne-, überdies; із прикметником (інколи субстантивованим): vorlieb,
insbesondere, überall, zuletzt, zuerst; з іменником: überhaupt, außerstande, zugrunde, zuteil, zufrieden,
zweifelsohne (з постпозитивним прийменником) тощо.
4. Сполучення іменника із прислівником, причому іменник – перший компонент: bergauf, bergab,
treppauf, jahrein.
Як окрему групу можна виділити прикметники (дієприкметники), першою частиною яких є
іменник, напр.: angsterfüllt = von Angst erfüllt, fingerbreit = einen Finger breit, bahnbrechend,
freudestrahlend, herzerquickend, hitzebeständig, jahrelang, kilometerweit, knielang, meterhoch,
milieubedingt.
Явище конверсії на рівні словосполучення можна дослідити і на прикладі складних дієслів, до
складу першоï частини яких уходять дві частини мови (у більшості випадків це прийменник та
іменник): infrage kommen, zugrunde gehen, zuleide tun, zumute sein, zurande kommen, zurate ziehen,
zuschanden machen, zuschulden kommen lassen, außerstand setzen, außerstande sein, instand halten,
instand setzen, zustande kommen, zutage fördern, zutage treten, zuwege bringen.
Зараз до складу німецької мови входить велика кількість слів, запозичених з англійської.
Досліджуючи явище конверсії на рівні групи слів, ми дійшли висновку, що дуже часто складові таких
конверсованих лексичних одиниць – англомовного походження. Далі ми наводимо приклади таких
лексичних одиниць (зазвичай це іменники) з перекладом, тому що в більшості випадків їх значення
передається українською мовою описово, декількома словами: Das And-Schaltung ("схема для
виконання операції "І"), das Airfresh-Sprühgerät ("розпилювач для повітря"), das Button-down-Hemd
("сорочка спортивного крою з комірцем, кінці якого пристібаються гудзиками"), der Closed-loopBetrieb ("режим роботи в замкнутому циклі"), die Defensiv-Handelsmarke ("захищений торгівельний
знак"), die Erste-Hilfe-Box ("аптечка самодопомоги для автотуристів, лижників"; закріплена на дереві,
при дорозі тощо), das First-class-Hotel ("готель першого класу"), der Know-how-Geber ("ліцензіар
"ноу-хау"), der Know-how-Nehmer ("ліцензіат "ноу-хау"), der Know-how-Vertrag ("угода "ноу-хау"), das
Links-links-Gestrick ("хусткове в'язання"), das Round-table-Gespräch ("розмова за круглим столом"), das
Second-hand-Geschäft ("крамниця старих речей"), die Two-Walzen-Mangel ("двовалкова ковзанка"), das
Two-Zylinder-Schwenk-und-Drucksystem ("ротаційна система прасування"), die High-End-Anlage
("установка вищого ґатунку"), das High-Tech-Gerät ("високотехнологічне обладнання").
Окремою групою ми хотіли б виділити імперативні імена, що являють собою субстантивацію
цілого речення. За формою це тип складних іменників. Компоненти імперативних імен не зв’язані
між собою ні визначальним, ні сурядним відношенням. Вони являють собою субстантивацію речення
в наказовій формі, напр.: das Vergißmeinnicht, das Rührmichnichtan (бот.) розрив-трава (недоторка), der
Springinsfeld вітрогон, пустун, die Lauf-dich-gesund-Bewegung (рух "біг від інфаркту"), der "Mach mit!
"-Wettbewerb (змагання "зроби з нами!"), die Trimm-dich-Medaille (медаль за досягнення в оздоровчопрофілактичній фізкультурі), der Trimm-dich-Pfad (доріжка (у лісопарку) для виконання різних управ
на снарядах), die Trimm-dich-Welle (хвиля збільшення особливим видом оздоровчо-профілактичної
фізкультури) тощо. Wir schminken uns ja auch bis zum Gehtnichtmehr [6: 37].
Імперативні імена датовані серединою верхньонімецького періоду (mhd habedanc). Їх
походження пояснюється по-різному. Безперечним є лише те, що тут має місце один із типів
метонімічного переосмислення. Більшість імперативних імен є іменами або прізвиськами людей: der
Habenichts злиденний, бідняк, der (das) Tunichtgut "нероба", der Störenfried "порушник спокою", der
Stehauf-Clown. Своєрідними евфемізмами слід уважати прізвиська чорта: der Fürchtegott, der
Gottseibeiuns. В якості прізвиськ тварин вживається: der Packan, der Faßan (клички собак; Packan з
подальшим переносом значення – кличка поліцейського), der Wendehals (пташка); у якості назви
рослин: das Vergißmeinnicht та Rührmichnichtan - назва квітки і рослини.
В якості назв предметів імперативні імена вживаються рідко і лише у зв’язку із прирівнюванням їх
до живих істот (уособленням), напр.: das Stehaufmännchen (скорочено Stehaufchen), der Schreck-denGast, der Schreck-den-Feind (середньовічні назви кріпосних башт), das Schmücke-dein-Heim дрібнички
та ін.
З точки зору словотворчої форми всі імперативні імена відносять до зсувів. Більшість із них не
змінюється при відмінюванні (das, des Schmücke-dein-Heim, проте des Vergißmeinnichts), граматичний
рід звичайно залежить від їх значення (імена живих предметів – чоловічого роду, неживих –
середнього: der Tunichtgut, das Vergißmeinnicht).
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Імперативні імена являють собою семантично замкнену групу слів завдяки своєму своєрідному
стилістичному забарвленню. Назви і прізвиська людей, частково тварин і предметів, відносяться до
експресивної лексики та носять фамільярний або іронічний характер. Схоже стилістичне забарвлення
мають, як ми бачили, і багато бахуврихів. Імперативні імена є в різних індоєвропейських мовах (пор.,
в українській мові: зірвиголова, перекотиполе).
Окремою групою імперативних імен можна було б виділити таку, яка представлена лексичними
одиницями англомовного походження: die Do-it-yourself-Abteilung – "відділ "Зробіть самі" в магазині
інструментів, будматеріалів"; der Drive-in-Flughafen – "аеропорт, у якому дозволяється під’їхати до
літака на автомобілі"; das Drive-in-Filmtheater, das Drive-in-Kino – "автокінотеатр для глядачів у
автомобілях"; das Drive-in-Lokal, das Drive-in-Restaurant – "ресторан для автомобілістів, у якому їжу
подають прямо до автомобіля"; die Ring-frei-Sendung – "передача-вікторина"; die Ring-freiVeranstaltung – "відкрита передача-вікторина"; das Roll-on-Roll-off-Schiff – "судно із завантаженням
(розвантаженням) "; der Roll-on-Roll-off-Verkehr – "контрейлерні перевезення".
На основі всього вищезазначеного ми можемо дійти висновку, що в німецькій мові імперативні
імена досить сталі та продуктивні як словотворчі моделі.
Отже, у статті ми розкрили сутність явища конверсіï як одного з основних та найбільш
ефективних засобів мовноï економіï в сучасній німецькій мові. У процесі дослідження було
використано порівняльно-зіставний та описовий методи як основні принципи у вивченні мови та
мовних одиниць. Ми дійшли наступних висновків: конверсія на синтаксичному рівні, тобто коли
групи слів та навіть цілі речення перетворюються в одну лексичну одиницю, найчастіше являє собою
в сучасній німецькій мові процес субстантивації. Особливо легко номіналізуються словосполучення з
опорним інфінітивом. Окремою групою було виділено імперативні імена, що являють собою
субстантивацію речення в наказовій формі. Ще однією особливістю явища конверсії на
синтаксичному рівні в сучасній німецькій мові є те, що окремі складові конверсованих лексичних
одиниць – англомовного походження.
На основі вищезазначених положень можна зробити висновок, що конверсія є продуктивним
засобом мовної економії та відіграє значну роль у розвитку словникового складу сучасної німецької
мови.
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СПОЛУЧУВАНІСТЬ І ПАРАДИГМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ
"ЕГОЇСТИЧНИЙ" – "АЛЬТРУЇСТИЧНИЙ" У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті досліджено парадигматичні зв’язки між прикметниками зі значенням "егоїстичний" –
"альтруїстичний" у німецькій мові на основі сполучуваності з підкласами іменників. Матеріалом
дослідження стали сучасні публіцистичні тексти. У роботі проведено кореляційний аналіз.
Проблема значення слова неодноразово ставала об’єктом лінгвістичних досліджень. Як відомо,
семантика слова "визначається усією сукупністю його парадигматичних і синтагматичних зв’язків"
[1: 43]. Тому дослідження парадигматичних відношень у лексиці на основі синтагматичних зв’язків
набуває актуальності в сучасній лінгвістиці. Кількісне вивчення парадигматичних зв’язків на основі
синтагматичних характеристик дозволяє об’єктивно дослідити семантичні особливості лексики. Про
ефективність застосування статистичних процедур, зокрема кореляційного аналізу, свідчать
дослідження В.В. Левицького [2], В.В. Архелюк, Т.В. Венкель, Л.В. Цвяк та ін. Проте науковці
залишили невивченими лексико-семантичну групу прикметників зі значеннями "егоїстичний –
альтруїстичний " у німецькій мові.
Звідси випливає мета статті – дослідити парадигматичні зв’язки прикметників зі значеннями
"егоїстичний" –"альтруїстичний", виділених у процесі інвентаризації [3], на основі їхньої
сполучуваності з підкласами іменників. До уваги булио взято найновіші лексикографічні джерела [4:
497], тому до складу підгрупи зі значенням "альтруїстичний" включено прикметник hochherzig.
Матеріалом дослідження стала вибірка з німецькомовних газет "Welt" 1995-2005 рр., "Zeit" 19982005рр., "Rheinischer Merkur" 2003-2004 рр., "Berliner Morgenpost" 2002-2005 рр. та Internet-видання
"Rhein Zeitung online" 1996-2005 рр. У межах вибірки обсягом 15 млн. слововживань виявлено 1501
прикметник (1013 прикладів у підгрупі зі значенням "егоїстичний" та 488 – у підгрупі зі значенням
"альтруїстичний") в атрибутивній, предикативній та постпозиції. Ці прикметники сполучаються у
текстах із такими підкласами іменників.
І підклас: люди (нейтральні назви Mensch, Leute), власні назви (Heinz, Elisabeth) члени сім’ї
(Brüder), професії (Schneider), рід занять та соціальний статус (Kaiser).
ІІ підклас: дії (Handlung), учинки (Tat), поведінка (Verhalten), наслідки (Folge).
ІІІ підклас: мета (Ziel, Zweck), намір (Absicht), прагнення (Bestreben), засоби і способи
досягнення мети (Mittel), причини (Gründe).
ІV підклас: почуття (Liebe), відчуття (Empfindung), емоційні стани (Zorn), думки (Gedanken),
переконання (Gesinnung), інтереси (Interessen).
V підклас: характер (Charakter), риси характеру (Bescheidenheit).
VI підклас: держава (Frankreich), суспільні інституції (Rechtssysteme), дії та вплив суспільства
(Politik).
VII підклас: абстракції, інші поняття (Zeit, Teile).
Для визначення парадигматичних зв’язків між прикметниками було проведено кореляційний
аналіз за формулою
6å d 2
(1),
r = 1n( n 2 - 1 )
де r – коефіцієнт кореляції, d – різниця рангів, n – число пар, що корелюються [ 2: 27].
Процедура проведення такого аналізу включає декілька етапів. Один із перших кроків –
визначення рангів на основі частоти сполучуваності прикметників (див. табл. 1, табл. 2).
Таблиця 1
Частота сполучуваності прикметників зі значенням "егоїстичний" із підкласами іменників у
публіцистичних текстах
Прикметники
egoistisch
selbstsüchtig
eigennützig

I
підкл.
143
41
12

II
підкл.
44
7
23

III
підкл.
120
8
58
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IV
підкл.
61
11
27

V
підкл.
8
3
0

VI
підкл.
10
1
4

VII
підкл.
38
5
2

Σ
424
76
126
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ichsüchtig
berechnend
eigensüchütig
egozentrisch
selbstisch
ichbezogen
Всього

1
113
14
90
2
7
423

0
18
6
18
0
0
116

0
9
15
14
0
1
225

0
2
9
12
0
2
124

1
11
1
8
1
1
34

0
2
4
2
0
0
23

1
10
3
4
1
4
68

3
165
52
148
4
15
1013

Таблиця 2
Частота сполучуваності прикметників зі значенням "альтруїстичний" із підкласами іменників
у публіцистичних текстах
Прикметники
selbstlos
altruistisch
edelmütig
grossherzig
edel
aufopfernd
opferbereit
gut
entsagungsvoll
hochherzig
Всього

I
підкл.
87
12
6
49
12
19
11
3
4
5
208

II
підкл.
84
4
2
18
10
24
1
1
6
4
154

III
підкл.
10
12
0
11
7
0
0
1
3
1
45

IV
підкл.
16
4
0
8
1
4
2
0
1
2
38

V
підкл.
11
2
0
0
0
3
1
1
1
0
19

VI
підкл.
0
0
0
3
0
0
3
0
0
1
7

VII
підкл.
7
2
2
2
0
1
1
0
2
1
17

Σ
214
36
10
91
30
51
19
6
17
14
488

Ранги встановлено за зменшенням числових значень. У випадках, коли частоти мали однакові
показники, ми вибирали середній ранг, наступна частота отримала в такому разі наступний за
порядком ранг (див. табл. 3, табл. 4).
Таблиця 3

egoististisch

selbstsüchtig

eigennützig

ichsüchtig

berechnend

eigensüchtig

egozentrisch

selbstisch

ichbezogen

Рангування частоти сполучуваності прикметників зі значенням "егоїстичний" із підкласами
іменників у публіцистичних текстах

I

1

1

4

1,5

1

2

1

1

1

ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

4
2
3
7
6
5

4
3
3
6
7
5

3
1
2
7
5
6

3
3
3
1,5
3
1,5

2
5
6,5
3
6,5
4

4
1
3
7
5
6

2
3
4
5
7
6

4
4
2,5
4
4
2,5

5
3,5
2
3,5
5
3,5

Наступний етап дослідження – безпосереднє проведення кореляційного аналізу (знаходження
коефіцієнта кореляції r за допомогою формули 1). Спочатку було визначено число ступенів свободи
df. Для кожної з пар прикметників існує 7 підкласів іменників, з якими вони сполучаються. Тому df
= n-2, df = 7-2 = 5. Як свідчать статистичні таблиці [5: 172], при df = 5 і рівневі значущості Р = 0,05
коефіцієнт кореляції повинен дорівнювати 0,75, а при Р=0,01 r має становити 0,87. Відповідно до
цього ми визначили сильні парадигматичні зв’язки з коефіцієнтом кореляції r≥0,87, середні – при
0,87>r≥0,75 і слабкі – при 0,75>r ≥0,550. Результати кореляційного аналізу подані у таблицях 5, 6.
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selbstlos

altruistisch

edelmütig

grossherzig

edel

aufopfernd

opferbereit

gut

entsagungsvoll

hochherzig

Таблиця 4
Рангування частоти сполучуваності прикметників зі значенням "альтруїстичний" із
підкласами іменників у публіцистичних текстах

I

1

1,5

1

1

1

2

1

1

2

1

ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

2
5
3
4
7
6

3,5
1,5
3,5
5,5
7
5,5

2,5
4
4
4
4
2,5

2
3
4
7
5
6

2
3
4
5
5
5

1
6,5
3
4
6,5
5

4,5
6
3
4,5
2
4,5

2,5
2,5
4
2,5
4
4

1
3
5,5
5,5
7
4

2
4,5
3
6
4,5
4,5
Таблиця 5

ichsüchtig

berechnend

eigensüchütig

egozentrisch

selbstisch

ichbezogen

selbstsüchtig
eigennützig
ichsüchtig
berechnend
eigensüchütig
egozentrisch
selbstisch
ichbezogen

eigennützig

egoistisch

selbstsüchtig

Коефіцієнт кореляції для прикметників зі значенням "егоїстичний" у публіцистичних текстах

0,928

0,75

0,040

0,241

0,928

0,785

0,580

0,361

0,642

0,111
-0,174

0,312
-0,223
0,316

0,785
0,892
-0,066
0,008

0,821
0,532
0,094
0,669
0,678

0,633
0,258
0,808
0,348
0,419
0,473

0,754
0,325
0,687
0,338
0,504
0,540
0,933
*

Як показує таблиця 5, домінанта підгрупи egoistisch має сильні парадигматичні зв’язки із
прикметниками selbstsüchtig (r=0,928) і eigensüchütig (r=0,928). Середні зв’язки виявлено між
egoistisch та egozentrisch (r=0,785), а також між egoistisch і прикметником eigennützig (r=0,75). У
слабких парадигматичних відношеннях перебуває пара egoistisch-selbstisch (r=0,580). Із рештою
компонентів підгрупи домінанта має статистично незначущі парадигматичні зв’язки. Сильні зв’язки
виявлено між прикметниками eigennützig і eigensüchütig (r=0,892); selbstisch та ichbezogen (r=0,933).
Середньою інтенсивністю характеризуються парадигматичні відношення selbstsüchtig-egozentrisch
(r=0,821), selbstsüchtig-eigensüchtig (r=0,785), selbstsüchtig-ichbezogen (r=0,754), ichsüchtig-selbstisch
(r=0,808). Слабкі парадигматичні зв’язки зафіксовано між такими прикметниками: selbstsüchtigeigennützig (r=0,642), selbstsüchtig-selbstisch (r=0,633), ichsüchtig-ichbezogen (r=0,687), berechnendegozentrisch (r=0,669), eigensüchtig-egozentrisch (r=0,678).
Звідси випливає, що домінанта egoistisch створює чисельну парадигму, яка характеризується
переважно сильними та середніми зв’язками. Ця парадигма у такому порядку представлена
прикметниками: egoistisch-selbstsüchtig-eigensüchtig-egozentrisch-eigennützig-selbstisch. Прикметник
selbstsüchtig має в основному середні зв’язки з іншими компонентами підгрупи. Ієрархічно його
парадигматичні зв’язки можна зобразити так: selbstsüchtig-egoistisch-egozentrisch-ichbezogeneigennützig-selbstisch. Сильний зв’язок виявлено у парі eigennützig-eigensüchtig, середній – у
eigennützig-egoistisch, слабкий – у eigennützig- selbstsüchtig. Із усіма іншими прикметниками у підгрупі
eigennützig формує статистично незначущі зв’язки. Крім того, показники r для eigennützig-ichsüchtig
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grossherzig

edel

aufopfernd

opferbereit

gut

entsagungsvoll

hochherzig

altruistisch
edelmütig
grossherzig
edel
aufopfernd
opferbereit
gut
entsagungsvoll
hochherzig

edelmütig

selbstlos

altruistisch

(-0,174), eigennützig-berechnend (-0,223) свідчать про відсутність парадигматичних відношень між
цими прикметниками. Статистично значущий зв’язок середньої інтенсивності встановлено для пари
ichsüchtig-selbstisch. Між ichsüchtig i ichbezogen зафіксовано слабкі парадигматичні відношення,
відсутній зв’язок між прикметниками ichsüchtig та eigensüchtig (r=-0,066). Прикметник berechnend
має лише 1 слабкий парадигматичний зв’язок з
egozentrisch. Пари eigensüchtig-egoistisch,
eigensüchtig-eigennützig
відзначаються
сильними
зв’язками,
середньою
інтенсивністю
характеризується парадигматичне відношення
eigensüchtig-selbstsüchtig. Слабкий зв’язок
демонструють прикметники eigensüchtig-egozentrisch. Прикметник egozentrisch формує середні
зв’язки з selbstsüchtig і egoistisch, слабкі – з eigensüchtig та berechnend. Для selbstisch зафіксовано
найсильніший парадигматичний зв’язок із прикметником ichbezogen, середній – з ichsüchtig, слабкі
зв’язки – із прикметниками selbstsüchtig та egoistisch. У парі ichbezogen-selbstisch існує статистично
значущий сильний парадигматичний зв’язок, між ichbezogen та selbstsüchtig виявлено середній, а
пара ichbezogen-ichsüchtig характеризується слабкими парадигматичними відношеннями.
Таблиця 6
Коефіцієнт кореляції для прикметників зі значенням "альтруїстичний у
публіцистичних текстах

0,705

0,794

0,678

0,803

0,901

0,379

0,665

0,669

0,736

0,5

0,794
0,580

0,830
0,830
0,910

0,383
0,589
0,508
0,669

0,129
0,656
0,397
0,504
0,338

0,593
0,879
0,540
0,843
0,468
0,504

0,732
0,642
0,741
0,830
0,607
0,022
0,575

0,647
0,790
0,879
0,915
0,745
0,696
0,638
0,691
*

Таблиця 6 демонструє результати кореляційного аналізу у підгрупі зі значенням "альтруїстичний".
Сильні парадигматичні зв’язки виявлено між домінантою selbstlos і прикметником aufopfernd
(r=0,901), середніми зв’язками характеризуються пари: selbstlos-edel (r=0,803), selbstlos-edelmütig
(r=0,794); слабкі зв’язки зафіксовано між selbstlos і hochherzig (r=0,736), selbstlos та altruistisch
(r=0,705), selbstlos і grossherzig (r=0,678), selbstlos та entsagungsvoll (r=0,669), selbstlos і gut (r=0,665).
Тільки із прикметником оpferbereit домінанта має статистично незначущий зв’язок. Сильний
парадигматичний зв’язок установлено у цій підгрупі між такими парами: grossherzig-edel (r=0,910),
edel-hochherzig (r=0,915), edelmütig-gut (r=0,879), grossherzig-hochherzig (r=0,879). Середніми
зв’язками відзначаються прикметники edel-gut (r=0,843), altruistisch-edel (r=0,830), edelmütig-edel
(r=0,830), edel-entsagungsvoll (r=0,830), altruistisch-grossherzig (r=0,794), edel-hochherzig (r=0,790).
Слабкі зв’язки зафіксовано у парах: altruistisch-entsagungsvoll (r=0,732), altruistisch-hochherzig
(r=0,647), altruistisch-gut (r=0, 593), edelmütig-оpferbereit (r=0,656), edelmütig-entsagungsvoll (r=0,642),
edelmütig-aufopfernd (r=0,589), edelmütig- grossherzig (r=0,580), grossherzig-entsagungsvoll (r=0,741),
edel-aufopfernd (r=0,669), aufopfernd-hochherzig (r=0,745), оpferbereit-hochherzig (r=0,696), guthochherzig (r=0,638), gut- entsagungsvoll (r=0,575), entsagungsvoll-hochherzig (r=0,691). Усі інші зв’язки
мають статистично незначущі показники r.
Відповідно до представлених результатів кореляційного аналізу, парадигматичні зв’язки
домінанти можна зобразити в порядку спадання показників r таким чином: selbstlos-aufopfernd-edeledelmütig-hochherzig-altruistisch-grossherzig-entsagungsvoll-gut. Прикметник altruistisch створює
парадигму altruistisch-edel-grossherzig-selbstlos-entsagungsvoll-hochherzig-gut. Для прикметника
edelmütig парадигма має такий вигляд: edelmütig-gut-edel-selbstlos-grossherzig-hochherzig-opferbereitentsagungsvoll-aufopfernd-grossherzig. Прикметник grossherzig утворює парадигматичні зв’язки за
схемою: grossherzig-edel-hochherzig-altruistisch-entsagungsvoll-selbstlos. У прикметника edel існує
найбільша кількість статистично значущих сильних і середніх парадигматичних відношень, які
взаємодіють таким чином: edel-hochherzig-grossherzig-gut-altruistisch-edelmütig-entsagungsvoll227
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selbstlos-aufopfernd. До парадигми, яку утворює із прикметниками слово aufopfernd, уключено такі
компоненти: aufopfernd-selbstlos-hochherzig-edel-entsagungsvoll-edelmütig. Прикметник opferbereit
відзначається незначною кількістю слабких парадигматичних зв’язків з іншими словами: opferbereithochherzig-edelmütig. Для gut зафіксовано таку парадигму: gut-edelmütig-edel-selbstlos-hochherzigaltruistisch-entsagungsvoll. Прикметник entsagungsvoll утворює парадигматичні зв’язки у такій
ієрархії:
entsagungsvoll-edel-grossherzig-altruistisch-hochherzig-selbstlos-edelmütig-gut.
Парадигма
прикметника hochherzig і компонентів цієї підгрупи впорядкована за таким принципом: hochherzigedel-grossherzig-edelmütig-aufopfernd-selbstlos-opferbereit-entsagungsvoll-altruistisch-gut.
Отже, проведений кореляційний аналіз на основі синтагматичних зв’язків між прикметниками зі
значеннями "егоїстичний" – "альтруїстичний" та підкласами іменників указує на наявність в обох
підгрупах парадигматичних мікросистем. Ці парадигми стануть необхідними для об’єктивного
дослідження епідигматичних відношень між компонентами у цій лексико-семантичній групі.
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В статье исследуются парагматические связи между именами прилагательными со значением
"эгоистический" - "альтруистический" в немецком языке на основе сочетания с подклассами имен
существительных. Материалом исследования стали современные публицистические тексты. В
работе проведен кореляционный анализ.
Cherska Z.B. Valency and paradigmatic relationships of adjectives with the meanings "egoistic""altruistic" in German.
This paper deals with investigation of valency and paradigmatic relationships of adjectives with the
meanings "egoistic"- "altruistic" in German. The peculiarities of their usage are distinguished on the basis of
German newspaper texts by means of using correlation analysis.
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"НОВІ" СЛОВА ЯК ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто діалектичний розвиток новоутворень у сучасній англійській мові, зумовлених
взаємодією мови та мовлення.
Однією з особливостей розвитку мови є її мінливість, яка детермінується під упливом
суспільства, і яка відбувається, в першу чергу, у мовленні, а потім – у мові. Отже, прийняття або
відмова від новоутворень залежить від певних соціальних факторів і комунікативних умов.
Метою цього дослідження є аналіз діалектики розвитку новоутворень, зумовленої взаємодією
мови та мовлення. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
розглянути потенційні можливості мовної системи через процес розвитку створення "нових" слів;
дослідити та виділити найважливіші особливості, притаманні "новим" словам.
Матеріалом дослідження є лексичні інновації, відібрані зі словників нових слів англійської мови,
виданих у ХХ столітті, сайтів із всесвітньої мережі Internet.
Серед останніх найважливіших робіт у галузі англійської неографії можна назвати словники
Компанії Барнхартів. Новації різних типів (узуальні та неузуальні) зареєстровані у "Словнику нових
слів англійської мови" Дж. Ейто, "Словнику нових (англійських) слів" Дж. Гріна. Заслуговують на
увагу також "Оксфордський словник нових слів" С.Туйлоча, "Словарь новых слов и значений в
английском языке" З.С.Трофімової. Неологізми англійської мови включені у "Новый большой англорусский словарь" у 3-х томах за редакцією Ю.Д. Апресяна.
Особливості поповнення лексичного складу сучасної англійської мови неодноразово ставали
предметом вивчення у конкретних дослідженнях Ю.А. Зацного [1; 2; 3], С.М. Єнікеєвої [4],
О.Л. Клименко [5], Г.І. Емірсуінової [6], І.В. Андрусяк [7]. У центрі уваги лінгвістів знаходяться
різноманітні аспекти складного процесу лексичної номінації. У низці праць розглядається семантична
структура неологізмів та їх прагматичне навантаження [8]. Питання неології розробляються також із
позиції когнітивного підходу до вивчення мовних явищ [7; 9].
Дослідження особливостей розвитку словникового складу неможливо проводити без урахування
позиції діалектичного підходу до явищ мови в цілому і до словотворення зокрема. Основними є ідеї
про взаємозалежність та взаємозумовленість мовних явищ; використовується системний підхід у
вивченні об’єктивної реальності.
Інноваційна діяльність є одним із компонентів процесу мовної еволюції. Вважається, що поява
нових одиниць відбувається під упливом конкретних зовнішніх, щодо системи мови, і на основі
внутрішніх, закладених у самій мові, закономірностей (А. Мартіне, Дж. Лайонз, Є. Косеріу,
Д.М. Шмельов, Т.В. Король, В.Г. Гак, О.А. Габінська, С.С. Волков, Є.В. Сенько, О.І. Лихачов,
О.В. Ребрій). Створення інновацій розглядається нами як один із проявів процесу мовлення.
Лінгвістична ймовірність визначається функціонуванням словотворчих моделей та
закономірностями їх заповнення. А це, в свою чергу, відбувається згідно із системними правилами,
через "тиснення системи", яке проявляється у подальшому розвитку словникового складу. Абсолютно
нових слів у природі не існує [10: 35]. Виникнення нових слів можна пояснити дією системних
закономірностей загального характеру, тобто такі слова потенційно існують у внутрішньому
лексиконі мовця, і, таким чином, відбувається вільне конструювання інновацій різних структурних
типів. Ця думка виходить через визнання варіативності фундаментальними властивостями мови, які
закладено в самій її системі, і відповідно до яких мова розглядається як "динамічна система, що
розвивається в часі та просторі" [11: 24].
Норма властива будь-якій формі існування мови. Крім кодифікованої літературної норми (яка
тлумачиться як сукупність колективних реалізацій мовної системи, прийнятих суспільством на цьому
етапі його розвитку за правильні та зразкові [12: 196]), існує також норма мовлення або узус [13: 25].
За визначенням Г.В. Степанова, норма мови – це ядро, а норма мовлення – це периферія [14: 227]. У
мовознавстві виділяються такі основні критерії норми: відповідність моделі, уживаність і
необхідність. Вони, безперечно, умовні, оскільки в основі мовного розвитку лежать різноманітні
протиріччя, в тому числі відповідність моделі, відхід від неї, стабільність і варіативність, необхідність
і свобода творчості.
Отже, для визнання будь-якого новоутворення нормативним необхідно, щоб воно відповідало всім
трьом ознакам одночасно. У зв’язку з цим, необхідно розглядати проблему зміни норми. Мова
безперервно змінюється, ці зміни очевидні і означають заміну однієї норми іншою, і все це
відбувається не одноразово, а є довготривалим процесом.
© Чумак Л.М., 2006
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Так, у системі словотвору в ряді випадків з’являються нові моменти, які з часом можуть набути
статусу нормативних. Ілюстрацією цього положення є поява у мові "нових слів" – системних
неологізмів, які більш або менш розповсюджені, або поява системних оказіоналізмів і оказіоналізмів,
що утворилися з порушенням тих чи інших системних правил. Їх роль особливо наочна у
публіцистиці, яка створюється "на потребу дня", для опису подій суспільного життя. Активне
"існування" таких одиниць обмежене рамками конкретно-історичної ситуації, в якій новотворення
можуть періодично вживатися (цитуватися) в різних текстах різних періодичних видань.
Н.З. Котелова вказує на необхідність установлення як меж періоду, в якому склад неологізмів
установлюється, так і меж періоду, по відношенню до якого визначається період [15: 14-15].
Відомо, що виникнення нових слів і значень зумовлене двома основними потребами:
номінативною (надати визначення новому поняттю) та експресивною (створенню виразнішого або
коротшого визначення предмета, явища, що вже має назву). Основні словотворчі моделі є
стабільними; порушення зазвичай стосується закономірностей заповнення моделей та їх варіантів.
Такі зміни можуть повторюватися, ставати системними і з часом переходити в норму.
Необхідність збору, вивчення та опису інновацій в лексико-фразеологічному складі будь-якої
мови як важлива проблема з’явилась у мовознавстві достатньо давно і ніколи не втрачала своєї
актуальності. Термін "неологія" (neologie) відомий у лінгвістиці ще з кінця XVIII століття, але в
науковий обіг уперше був введений у 1801 році французьким лексикографом Л.С. Мерсьє.
Оскільки основним об’єктом цього дослідження є неологізм, необхідно уточнити, що розуміємо
під цим поняттям. Покликаючись на концепції В.Г. Гака [16; 17], І.В. Заботкіної [18], О.Д. Мєшкова
[19], Р. Хартмана [20], ми доходимо висновку, що при визначенні неологізму необхідно комплексно
враховувати такі фактори, як форма та зміст знака, шляхи створення нових слів, закріпленість /
незакріпленість одиниць у мовленні, а також часовий фактор.
Враховуючи все вищенаведене, неологізм визначається відносно якогось попереднього періоду як
одиниця (слово або сполучення слів), яка є новою за формою або змістом (або і за формою, і за
змістом), і має деяку закріпленість у мовленні. Неологізм є функціональним новоутворенням, яке
відповідає конкретній інформаційній або комунікативній потребі.
Як показує структурний та функціонально-семантичний аналіз, мовні новоутворення можуть
створюватись як за словотворчими моделями різного ступеня продуктивності, так і з допомогою
способів не існуючих у мові моделей [21: 16]. І такий процес створення інновацій завжди має
усвідомлений, цільовий характер. Неологізми, які створюються за продуктивними моделями
відносяться до категорії потенційних слів, а за незвичними моделями – до оказіоналізмів.
Розглядаючи тенденції продуктивного словотвору, маємо на увазі перевагу вживання тих або інших
словотворчих засобів, які є характерними для англійської мови на цей час у сукупності всіх його
функціонально-стилістичних сфер комунікації.
Мовні неологізми створюються переважно для позначання нового предмета, поняття,
відповідають вимогам нового життєвого явища. До такого типу слів відносяться історичні, суспільнополітичні, науково-технічні, товарно-ринкові та інші номінації. Але найчастіше вони входять у
пасивний словниковий запас і реєструються у словниках. Напр.: dumbstruck (adj) – "наляканий або
здивований, так, що не міг говорити". Цей прикметник створено за аналогією вже існуючих
("stormstruck", "horrorstruck").
Лексичні неологізми можуть утворюватись за існуючими в мові моделями або запозичуватися з
інших мов. Наприклад: comper (n) – "людина, яка регулярно бере участь у змаганнях для того, щоб
виграти якнайбільше призів" (a "professional" competition entrant) [22: 74]. Іменник утворено згідно з
моделею "N+-er", де N – скорочення від "competition" ("змагання") – "comp". Таким чином, нове
наповнення існуючої моделі призвело до появи нової реалії за модифікованою/видозміненою
моделлю "N-abbrеviated + -er". Термін на позначення такої людини вперше з’явився у другій половині
80-х.
Семантичні неологізми – це нові значення відомих слів. Наприклад: seven-digit (adj) rich –
"семизначний, який володіє мільйоном". У цьому сполученні є компонент "seven-digit", який
складається з числівника "seven" ("7") та іменника "digit" ("цифра, число, розряд"). Нове сполучення
компонентів завдяки переносному значенню створює ефект новизни: carer, cashless, downside, graze.
Такі одиниці відносяться переважно до нейтральної (gofer, gridlock, hands-on, proactive), розмовної
лексики (honcho, hyper, mega), сленгу (airhead, bonk, gutted, mule).
До оказіональних відносяться авторські, індивідуально-стилістичні інновації для надання
образності художньому тексту. Неологізми цього типу залежать від контексту, мають автора. Метою
їх створення є незвичність, свіжість. Наприклад: bumper-to-bumper (adj.) – very close together, at cars in
a traffic jam. Значення оказіонального та узуального слова повністю співпадають. Виникнення великої
кількості пробок на дорогах призвело до розповсюдження слова, створеного шляхом словоскладання
(причому компоненти повторюються і це спрощує розуміння значення).
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Таким чином, нові потреби комунікації зумовили зміни в засобах та способах збагачення
словникового складу мови. Система словотвору постійно поповнюється новими словами,
словосполученнями, лексико-семантичними варіантами. При цьому враховується поліетнічність
мови, інтерваріантна міграція лексики, внутрішньомовна мобільність, що, безумовно, є чинниками
інноваційного процесу на лексико-семантичному рівні.
Перспективою нашого дослідження є аналіз груп новоутворень та реалізації їх функцій у мовленні
на матеріалі публіцистичних джерел сучасної англійської мови; класифікація "нових" слів за типами
словотвору, що знаходяться на межі основних словотворчих моделей.
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Чумак Л.Н. "Новые" слова как особенность развития современного английского языка.
В статье рассматривается диалектическое развитие новообразований в современном английском
языке, обусловленных взаимодействием языка и речи.
Chumak L.M. "New" words in modern English as а peculiarity of the Modern English language
development.
The article deals with the dialectical development of new words in modern English that is conditioned by the
interaction of the language and speech.
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СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРШОГО КОМПОНЕНТА МОДЕЛІ N’S N НА ОСНОВІ
ДИСКУРСИВНОГО АНАЛІЗУ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ
У статті виявлено випадки реального вживання в дискурсі посесивної структури. При цьому увагу
зосереджено на представленості тих чи інших семантичних субстантивів у ролі першого
компонента конструкції.
Іменні словосполучення постійно перебувають у центрі уваги лінгвістів тому, що вони є одними із
головних засобів позначення предметів, явищ, процесів і властивостей тієї чи іншої галузі знання.
Синтаксична структура і семантика іменних словосполучень неодноразово досліджувалися на
прикладі різних мов. Але проблеми, які стосуються цього типу словосполучень, продовжують
привертати увагу лінгвістів, оскільки важливими залишаються питання організації вільних
словосполучень, природа семантико-синтаксичних відношень між компонентами словосполучень,
функції і функціонування іменних словосполучень у реченні і в тексті.
Ряд дисертаційних досліджень, присвячених семантиці цих структур (Р.М. Фрумкіної,
М.М. Болдирєва, А.А. Джиоєвої, О.І. Єгорова, С.В. Шульжик, Н.О. Крапицької, М.Н. Башкуєвої),
будуються з урахуванням семантичної специфіки слів, які входять до складу словосполучення, у
першу чергу, на основі розмежування "назв властивостей" і "назв речей", яке має глибоку традицію як
у вітчизняній, так і в зарубіжній лінгвістиці.
Проводячи дослідження лексичного наповнення моделей субстантивних атрибутивних
словосполучень, основну увагу Н.О. Крапицька приділила порівняльній характеристиці лексикосемантичної віднесеності компонентів словосполучень і визначенню семантичного діапазону
відповідної моделі [1: 9]. Як основу семантичної класифікації вона використовувала семіологічну
таксономію іменників, відому як модифіковане дерево Порфирія [2: 563], і виділила наступні класи
іменників: предмети, непредмети, рослини, тварини і люди.
Дослідники виходять з того, що назви речей вказують на "зовнішні реалії" у протилежність до
розумових і складають один з більш суттєвих і численних шарів лексики взагалі. Назви предметів
можуть називати як окремі предмети дійсності, так і узагальнені поняття про них, тобто позначати
предмети, речовини, людей, тварин [3: 8].
Виходячи з непредикатного ядра словосполучення, дослідники визначають власні внутрішні
ознаки предметів і відносні, які відображають зв’язок певного предмета з іншими.
Реальне мовленнєве функціонування словосполучень характеризується різноманітністю їх зв’язків
з іншими компонентами тексту і текстом у цілому. Аналіз словосполучень з позицій комунікативного
синтаксису і лінгвістики тексту сприяють більш глибокому прониканню в це граматичне явище,
з’ясуванню його цільового призначення, функції у тексті, принципів відбору і вживання при
побудові висловлювання. Також дослідження словосполучень такого типу в текстах доводить ще раз,
що конкретні особливості їх використання є однією із суттєвих характеристик тексту, відображення
його належності до певного функціонального стилю.
Мета статті полягає у вивченні принципів лексичного наповнення моделі N’s N і вживання
конкретної лексики у складі прототипічної посесивної структури у дискурсі різного типу.
У статті, у першу чергу, виявляються випадки реального використання в дискурсі посесивних
структур. При цьому звертається увага на представленість тих або інших семантичних типів
субстантивів у ролі першого члена конструкції і робиться висновок щодо конкретного лексичного
матеріалу, який використовується у побудові цих конструкцій.
Проведемо дискурсивний аналіз прототипічної моделі посесивності з метою визначення
семантичної класифікації іменників, що займають позицію першого субстантива в аналізованій
конструкції. Під дискурсивним аналізом ми розуміємо аналіз розглянутих атрибутивних комплексів у
дискурсі. Дискурс – це текст у процесі його створення людиною, яка говорить або пише (on line), це,
так би мовити, текст з операційними характеристиками породження мовлення і мовленнєвого твору,
тобто це текст, що виникає у міру виконання людиною, яка говорить (пише), комунікативного
завдання (реалізації комунікативної интенції). Очевидно, що під дискурсивними характеристиками в
роботі розуміються такі характерні риси досліджуваних сполучень, що пов'язані з їхнім уживанням у
реальному тексті, дискурсі і які розкривають ситуативну зумовленість значення конструкції.
Матеріал дослідження – твори відомих британських та америанських письменників другої
половини ХХ сторіччя. Розглянутий матеріал і його аналіз, спрямований на виявлення особливостей
уживання присвійного відмінка при описі того або іншого об'єкта для подальшого зіставлення з
іншими конкуруючими структурами в текстах художньої прози показав, що іменники в родовому
© Шевчук О.В., 2006
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відмінку досить часто вживаються в сучасній англійській мові: на 5340 сторінках художньої прози
відзначено 54\8 випадків такого вживання. Іншими словами, на кожній сторінці художньої прози в
межах розглянутого матеріалу було відзначено, принаймні, одне вживання атрибутивного комплексу
з іменниками у генитиві в ознаковій зоні комплексу.
Перевіряючи повноту отриманих даних, виділених з традиційних граматик, на основі аналізу
тематичних груп іменників, що займають позицію першого компонента N у конструкції N's N, і
вводячи визначені корективи на підставі аналізу нашого матеріалу, ми вирішили систематизувати ці
дані і розмістити їх у таблиці з обліком специфіки кожної з груп.
Відзначимо, що семантична класифікація відмінюваних імен, поданих у таблиці, виявилася дещо
відмінною від тих класифікацій, що пропонуються в традиційних граматиках. З причин, про які ми
скажемо нижче, і для відображення проблеми, що нас цікавить, цю класифікацію довелося дещо
переглянути і переструктурувати.
Іменники в позиції N’s

Кількість

% конструкції
N’s N стосовно загальної
кількості
5418

5418
Іменники-істоти
1) імена власні (назви
осіб)
2) імена загальні
(назви осіб)
3) збірні
4) назви тварин
Іменники-неістоти
5.0) локативні
5.1) географічні назви
5.2) позначення місця
розташування
5.3) позначення відстаней
5.4) позначення відрізків
часу
6) назви артефактів
7) назви грошей
8) назви частин тіла
людини
9) абстрактні імена

5043
3318

93
61,2

1500

27,7

159
66
375
321
102
18

2,9
1,2
7
6
1,9
0,34

3
201

0,05
3,71

41
6
4

0,07
0,15
0,07

-

-

Судячи з частотності використання, семантичні групи, що виділяються в ній, можна трактувати як
прототипічні. Фактично вся запропонована нами класифікація побудована на двох великих класах
імен, що характеризуються з позиції а) антропоцентризму (особа/неособа) та б) локації.
Згідно з аналізом таблиці, вживання генитива з різними іменниками (в тому числі і з іменниками
неістоти) в дискурсі в наші дні не тільки можливо, але й у деяких випадках може вважатися
нормативним. Цей факт, мабуть, і варто враховувати, говорячи про ті обмеження, які мова накладає
на вживання іменників визначеної тематичної групи.
У межах досліджуваного матеріалу найбільша кількість іменників у присвійному відмінку – це,
безумовно, іменники назви істот (93% від загальної кількості аналізованих структур) .
Таким чином, стає зрозуміло, що принцип антропоцентризму, є, дійсно, головним для визначення
можливості субстантивів, що приймають показник посесивності. Адже близько 90% всіх випадків
генитиву – це іменники, що позначають особи. Ці результати легко пояснити, тому що, природно,
саме людина є центром всесвіту. З одного боку, вона розглядається як джерело володіння чимось або
кимось і втягує у свій простір те, чим реально можна володіти, а з іншого боку, є джерелом активної
креативної діяльності і втягує у свій простір інші об'єкти.
Низький відсоток використання назв тварин пояснюється їх набагато меншою значимістю для
розвитку сюжетів, узятих для аналізу романів.
Щодо іменників позначення часу – tоdау's plane – the plane that arrives today – ми можемо говорити
тут про відхід аналізованої конструкції від вираження справжнього володіння і констатувати, що
часто конструкція починає вживатися для опису одного об'єкту в сфері впливу іншого.
Іменники-неістоти в англійській мові ХХ століття все частіше починають вживатися для передачі
відношень між предметами.
233

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

Іменники-неістоти:
1) імена, що характеризують локацію, яка включає в себе:
1.1) географічні назви: Еurоре's future;
1.2) імена, що позначають місця розташування: the mооn's light;
1.3) імена, що позначають відстані: a mіlе's distance;
1.4)позначення відрізків часу: two day’s holiday;
2)найменування артефактів: the саr's quality;
3)назви грошей: dоllаr's worth.
Можна сказати, що стилістичне маркування текстів виявляється важливим параметром при
дослідженні конструкцій N's N. Участь різних розрядів або груп іменників, що приймають показник
відмінка, за частотністю вживання виявляється різною в текстах художньої прози.
Отже, варто враховувати той факт, що тип дискурсу накладає визначені обмеження на можливість
залучення тих чи інших субстантивів у розглянуту конструкцію. Беручи до уваги результати
проведеного аналізу фактичного матеріалу, а також тенденції, відзначені в новітніх граматиках
англійської мови, можна зробити висновок про те, що останнім часом значно розширюється сфера
вживання неживих іменників у родовому відмінку, і це повинно знайти своє когнітивне пояснення.
Очевидно, також, що відношення володіння трактуються досить широко і що в результаті можна
говорити про деяку "експансію" родового відмінка на сучасному етапі розвитку англійської мови.
Саме значення присвійності має таку концептуальну силу, що зумовила збереження цієї категорії у
мові.
У подальшому планується розробка комплексної методики когнитивно-функціонального опису
субстантивних словосполучень, які поєднують структурний лексико-семантичний пропозиціональний
і концептуальний аналіз їх змістовної сторони, а також функціональний аналіз їх уживання у текстах
різної стильової належності. Синтезування різних підходів і сучасних прийомів лінгвістичного
аналізу дозволяє з більшою визначеністю (враховуючи широкий спектр лінгвістичної інформації)
усвідомити природу одного з найбільш продуктивних мовних засобів.
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дискурсивного анализа в текстах художественной прозы.
Статья посвящена выявлению случаев использования в дискурсе рассматриваемых
притяжательных структур. При этом обращается внимание на представленность тех или иных
семантических типов субстантивов в роли первого члена конструкции.
Shevchuk O.V. The semantic classification of the first component in the model N’s N on the basis of the
discourse analysis in the texts of fiction.
The article is devoted to the analysis of the possessive structures usage in discourse. The presence of
different semantic substantives as the first component of the construction is researched.
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НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
У статті проаналізовано необарокові тенденції в сучасній українській поезії на основі творів
митців кін. ХХ – поч. ХХІ ст.
Українське літературне бароко, виникнувши у кризовий період розвитку українського суспільства
(кінець ХVI- поч. XVII ст.), увібравши у себе світогляд, сформований під упливом цієї кризи,
запропонувало мистецький варіант реагування на час зламу, який знайшов своє вираження у пізніші
за часом етапи розвитку української літератури. Проблема вивчення типологічних сходжень між
віддаленими за часом мистецькими явищами в сучасному українському літературознавстві
поставлена, але ще не достатньо вивчена. Таку ситуацію можна пояснити рядом причин, серед яких,
на нашу думку, основними є дві: по-перше, саме бароко, яке лягло в основу модифікованих повторів,
довгий час не було предметом ґрунтовних досліджень, по-друге, до сьогодні не вироблено
теоретичного дискурсу, в межах якого можна було б розглядати з’яву модифікованих барокових рис,
або, за нашим визначенням, необарокових тенденцій.
Наукове дослідження бароко розпочалися лише у 80-90-х роках ХХ ст. До цього часу явище або
заперечувалося, тому що вважалося непритаманним українському мистецтву або сприймалося як
негативне, адже не вкладалося в межі пануючої ідеологічної доктрини. Серед дослідників, які
утвердили право українського бароко на існування, а також почали розглядати його в контексті
європейського мистецтва, варто виділити Д. Чижевського, В. Шевчука, Л. Ушкалова, Б. Крису, А.
Макарова та ін.
Проблемі модифікованих повторів бароко приділялося ще менше уваги. Якщо кожен із
дослідників бароко підтверджував таку можливість, то лише одиниці намагалися пояснити причини
необарокових повторень. У цьому контексті варто звернути увагу на дослідження В. Шевчука, Н.
Шумило, О. Ковальчука, Л. Софронової, Ю. Лавріненка, Ю. Барабаша, К. Бойченко та інших. У
роботах детермінується поява барокових рис у пізніші за часом етапи розвитку українського
мистецтва. У нашому дослідженні звернуто увагу на циклічну теорію, що пропонує пояснити появу
необарокових рис постійним чергуванням двох стильових типів: "аполонівського" та "діонісійського".
Ця теорія не трактує повторення барокових рис як свідоме засвоєння комплексу вироблених
прийомів, але розглядає цей процес, ураховуючи підсвідомий компонент мистецького акту і
звертаючи увагу на типологічні сходження у межах духовно-філософського світобачення віддалених
у часі періодів.
У цій статті ми розглядаємо бароко як явище кризового часу, а необарокові тенденції – як
модифіковані повтори його рис, поява яких мотивується підсвідомим зверненням до закріплених
тенденцій та типологічною схожістю світоглядів періодів зламу. Барокове світосприйняття
характеризується особливою трагедійністю, постійним передчуттям болю, високим рівнем тривоги.
Митець доби бароко – це людина, зосереджена на власному стані, людина-інтроверт, спроможна за
мікропроблемами побачити страждання цілого світу.
Не менш оголеними, а отже, схожим до барокових, є почуття й поетів кін. ХХ – поч. ХХІ століть.
Відмінність лише в тому, що споглядання свого єства поетами нашого часу – це споглядання
почуттєвих ексгібіціоністів, для яких оголення – скрупульозна фіксація себе на папері, відсторонена
констатація власного "я" – існує лише задля пізнішого аналізу, заради того, щоб не згубити себе серед
інших чи світу, який пропагує уніфікацію.
Для митця сьогодення фіксація свого страждання, акцентуація на ньому – це реальна можливість
втечі від навколишнього оточення, утечі у вигаданий світ, у якому почуття носолоди приносить
навіть страждання, адже у цьому вимірі воно отримує відмінне від звичних уявлень значення.
Серед таких фіксаторів – Ігор Дейнеко. Із мазохістською послідовністю поет констатує свій стан.
Відчай, біль, страждання, сум стають лише ще одним приводом відсторонено (до жаху спокійно)
стверджувати: "вже вічність / танцюю / на краю прірви / балансую невпинно руками / стежки назад
немає" [1: 6].
Ліричний герой (автор?) – митець, для якого єдиним шляхом вирізнити своє "я" серед тисяч собі
подібних стає мистецтво. Для автора мистецтво – це вміння надавати собі таких кольорів, які
зупиняють час і дозволяють припинити ідентифікацію: "я – художник / а ви? / Ні? / даремно / бо ми
узяли б / і розмалювали себе / в біле / щоб унеможливити / ідентифікацію"[1: 5].
У поезії митця ліричний герой існує як абстракція, як думка, захована в лабіринтах вражень. Тому
задля вирізнення свого єства, розуміння його суті, доводиться вдаватися до фіксації цих вражень,
фіксації, що породжує в свою чергу відчуття непотрібності і порожнечі, коли будь-яке мертве є
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дзеркалом: "Я споглядаю дерево / велике могутнє / воно усміхається до мене / веселковою культею /
однак це фальш / маска / за якою я бачу / мертву серцевину.../ дивлюся на дерево / наче у дзеркало"
[1: 20].
Дейнеко опробовує власну філософію, за якою ближчим стає "не – живе", те, що для героя є більш
реальним, більш справжнім, вільним у своєму виборі, відірваним від життя, яке контролюється
рамками традиції, моралі: "чи не ліпше пройтися / при місячнім світлі / цвинтарем / де лиш хрести /
пошепки спілкуються... / авжеж / це було б ліпше / аніж блукати щодень / цими вулицями /
зустрічаючи щокрок / полонених" [1: 13].
Така філософія – це поєднання язичницького та християнського світобачення: з одного боку,
перед нами оживлення цвинтарних хрестів, а з іншого – бачення у смерті звільнення від земної участі
бути одвічно від чогось залежним.
Таким чином, окреслене світовідчуття близьке бароковому. Новим є той факт, що трагічне
мислиться абстрактно, відсторонено.
Менш абстрактна, більш оживлена у своєму трагізмі творчість Неди Нежданої. Якщо хтось
констатує власну самотність, то поетка, споглядаючи її, прагне ще більшої, адже самотність дозволяє
заглибитись у себе :
Боже
дай мені таку самотність
щоб навіть мене не було вдома [2: 11].
У поезії авторки суїцидальні настрої, як щось вище за одвічний бароковий смуток, стають
вирішенням проблеми будь-яких поєднань непоєднуваного. Самогубство (як зло) на дереві через
повішення (знак Юди), заради спасіння, охрещується хрестиком із жіночих долонь, які стають
символом жіночого призначення – берегти і прощати (подвійний архетип новозавітньої героїні: Марії
– матері, яка прощає все, навіть переступ найвищої заповіді, та Марії Магдалини – грішниці, через
відпущення гріхів якій Христос дає надію на прощення): "Сутінки / це коли дивишся в обличчя тіні / і
бачиш у воді потилицю / Навколо сутеніє а в тобі сатаніє / Але ніч добра вона вірить у тебе / Забери її
хрестиком у день \ і повісь його на дерево / коли захочеться повіситись / най воно буде хрещеним /
Най воно накриє долонями твої / сутінки" [2: 18].
Необароковою є й поезія Маріанни Кіяновської, у якій наявне поєднання "бароково пахучої хащі
слів" [3: 55] та трагізму світобачення, який отримує інтелектуальну реалізацію у змодельованих
образах: світу – саду, вовків – людей, птахів – надій. Одвічна спроба гармонійного співіснування
природи – Бога – Людини стає для поетки основним принципом міфотворення.
Потреба вірити, потреба бути обраною вирішальна в умовах зневіри цілого світу. Перед нами не
просто нове прочитання біблійних образів, а жіноча інтерпретація одвічного через християнську
міфологему:
А я – як сурмач. Я не вміла сказати : " Вірую",
Я навіть не знала, що мука – не мати болю.
Месія мене доторкнувся своєю вірою,
Месія сказав : " Заридай – і ходи зі мною " [4: 36].
Таким чином, наскрізний трагізм у поезії сьогодення підкріплюється переосмисленням
християнства, поєднанням біблійних легенд і язичницьких міфів. Нового значення набувають
протиставлення "добро – зло", "Христос – Юда", провокуючи читача на неадекватне сприйняття межі
між позитивним і негативним, життям і смертю.
Цікаво вирішує проблему вагомості страждання від принесення в жертву себе (Христос) та від
болю зради того, кого любив (Юда) А. Савенець. Для поета питання, чия жертва більша, залишається
відкритим: "гей ви / із важкими хрестами / спиніться / не для спочину / погляньте / в дорожні ями
пожбуренеми очима / судіть / бо ж судимі і ваші душі / зішкрібши з очей полуду / кого власна ноша
горбатить дужче / Христа/чи Юду?" [5: 9].
Інтерпретація біблійних міфів на рівні сюжету дозволяє поетам філософськи осмислити буття,
людське страждання. Ростислав Мельників, використовуючи образ старозавітного Йони,
співвідносячи себе з ним, по-новому аналізує шлях болю і муки того, кому призначено бути обраним
(автор провокує думку, що кожний, хто володіє віщим словом – обранець): "Словес твоїх: кита і
котиполя діжі / На жереб смерку молитов свічей і тіней... / Ти плачеш, Йоно? - крапку став і небо
спинить / Оскілля часу черевом Буття наріжним- / Там: у пустелі келій роздоріжжям стигми / Месії на
вустах пророка, скутим віршем" [6: 60].
Порівнює себе з біблійним образом і Р. Скиба у поезії "Двоє", бажаючи таким чином відтворити
стан болю, пов’язаний із вирізненням своєї інакшості серед сірої тотожності мас. Останні рядки
передають апофеоз страждання ліричного героя, який істерично звертається до того, з ким
ідентифікує власну винятковість (а форма звернення, яку обирає Скиба, – пряма мова, що дозволяє
нівелювати "я" героя, побачити за ним самого автора): "Зле мені, Господи. Зле мені, зле мені, зле
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мені... / Шерсть вигасає, і сльози мої руді. / Я ж той останній із мудрого Твого племені, / Хто, як і Ти,
не уміє тонути в воді..." [7: 115].
Переосмислення християнських образів наявне й у трагічних за своєю внутрішньою суттю
поетичних творах С. Процюка. У безмежжі болю реального світу для автора стає спасінням пошук
Бога як першооснови буття: "Треба жастко кричати, кусати мертвоту довкруж. / Під корогвою болю
шукати дитинячу скрипку / і Христових очей у проваллі померзлих калюж / Налипання жалю. Так
навколо обліплено, липко" [8: 90].
Архетип Христа дозволяє митцеві зрозуміти власне страждання, віднайти його причину і
можливості подолання: "...через символ Христа людина пізнає справжнє значення свого страждання;
він на шляху досягнення власної цілісності..." [9: 144].
Варто наголосити на тому, що, починаючи з епохи українського бароко, християнська міфологема,
що відображена у творах письменників, завжди пов’язана саме з переживаннями страждання. У
цьому особливість слов’янської ментальності, котра відмінна від західноєвропейської, адже в
релігійно-філософських концепціях, які з’явилися останнім часом у Західній Європі, превалює
бачення християнського шляху не тільки як стражденного, але і як дороги любові: "Якщо ти
молишся, то від любові, а якщо хочеш повернути людський вигляд найнещаснішим, то це також від
любові" [10: 15].
З окресленим вище феноменом у сучасній поезії пов’язана також ще одна необарокова тенденція –
прагнення подорожі, динамізму. Ліричний герой/автор приречений на одвічний пошук іншого світу, в
якому він зможе позбутися метафізичних страхів, наблизитися до таїни світу, осмислити місце
людини у ньому. Такі подорожі за своєю суттю ірраціональні, вони, захоплюючи героя/автора,
призводять до витворення або, найчастіше, реставрації міфів (варто вказати на те, що, повертаючись
до природи людської психіки, таке реагування можна трактувати як ще одну дію механізму
психічного захисту. До того ж у даному випадку ця риса має позачасовий характер, адже якщо для
поетів кін. ХХ віку втечею від страждання є подорож у вигаданій реальності, то так само, як втечу,
можна розцінювати реальні мандрівки митців доби бароко).
Підтвердити висловлене вище можна змодельованим образом Авалону, який наскрізним мотивом
проходить через усю збірку поезії О. Степаненко "Передчуття Авалону". Поетка, використовуючи
кельтську міфологію, створює свій Авалон, де "...панує вічна молодість і спокій..." [11: 11]. Але це
місце, попри вже сформовані уявлення про нього, залишається ще недосяжним длягероїні, що змушує
її перебувати у постійному русі, який супроводжується спазматичними штрихами з навколишньої
дійсності та всеохоплюючим бажанням досягти мети, тому, певно, кожна поезія із комплексу під
назвою "Авалон" закінчується надривним рефреном – закликом: "...до Авалону / до Авалону" [12: 16].
Авалон – це місце, у яке героїня втікає від гнітючої реальності, що породила твариноподібних
людей, які живуть лише за покликами інстинктів:
щелепи ходором. хлібно-ковбасні танці
жити-живіт-чи-жувати – в них корінь один
очі в них – протяги у комедійній масці
мирних акторів [12: 35].
У цьму світі героїня переживає постійне відчутття болю, який настільки відіграє важливу роль у її
житті, що сприймається нею як щось фізично, реально існуюче, як якась істота, до якої можна
звертатися:
болю мій болю
котику мідноголовий
болю – мій – котку
чи знаєш яку колискову? [12: 56].
Поетичний світ Степаненко, незважаючи на використання античної міфології, сформований у
межах українсько-ментального світобачення, тому у ньому поруч із трагізмом присутнє відчуття
"сонцеобраності" (барокова гармонія зі світла й світу). Але варто вказати на те, що образ сонця, світла
у творах поетки агресивний – перед нами міфічний тигр, з яким на рівних вона бажає гуляти парком:
ПАРКОМ ГУЛЯТИ З ТИГРОМ і щоб сонце руде наче тигр
з теплим муркотом терлося об верхів’я смугастих дерев що
линяють бо осінь і щасливим обличчям зануритись
в листя рудого мов осінь хутра і сміятись сміятись
обіймаючи тигра (сонце за шию)... [12: 44].
Важливу роль у спогляданні власного страждання у сучасній поезії відіграє також ідея
панхронізму, яка близька бароковому розумінню часопросторових зв’язків. Поети конструюють
власний простір, у якому існує лише сучасне, що, відіграючи основну роль, однак побудоване на
довільній комбінації фрагментів минулого і майбутнього. Це провокує ситуацію, коли відбувається
нерозрізнення часових проміжків, а тому герой опиняється за межами будь-якого реального чи
237

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 27. Філологічні науки

віртуального часу, що у свою чергу визначає досить байдуже ставлення до можливості того, що
майбутнього не буде, байдуже ставлення до самого життя: "Якщо завтра ніколи не прийде, /
Годинник проспить / а розбухле сонце застрягне / у гірській ущелині / загорнись у старий плащ
спогадів /і вкотре спробуй / померти від передозування часу / може пощастить?..." [13: 3].
Окреслена вище спроба втечі від дійсності пов’язана із ще однією рисою сучасної поезії –
агресивним стилем реагування. Агресія, як відомо, може бути спрямована як на себе, у даному
випадку йдеться про самовбивство, так і на навколишній світ, що виражається у ґвалтуваннях,
убивстві і т. ін. За таких умов поезія сповнюється образами крові, попелу і бруду, мотивами руйнації
й приреченості [14: 97], а отже, домінуючою стає тема смерті (варто зазначити, що аналіз
інтерпретації образу смерті у мистецьких творах дуже важливий для розуміння світогляду людини
бароко).
Агресивність поезії кін. ХХ – поч. ХХІ століття – це виклик, спроба заперечити реальність, утеча,
що сама переповнена болем, смертю і стражданням, захист від світу, у якому "...Літаки ожили,
збожеволіли, / напились пересоленого неба - / людської крові - / скосили крильми / сіру траву
хмарочосів, / розпанахали світ / на дві півкулі: / До і Після. / До: / Зберіть-но у жмуток / усі непочуті
молитви / і зметіть пил / із власної свідомості. / Після: / крізь уламки скла, заліза, бетону / й життів /
проростає дикий бур’ян / болю" [13: 4-5].
Отже, аналізована вище поезія близька світосприйняттю доби бароко своєю наскрізною
трагедійністю у відчутті навколишньої дійсності, розумінні себе у ній. Але варто вказати на те, що
існує й відмінність: людина бароко, попри притаманний їй фаталізм, робила спроби звільнитися від
приреченості на страждання, а сучасний герой/автор прагне втекти у нього від банальної реальності,
зануритися у себе, з мазохістською послідовністю проаналізувати свій біль.
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Юрчук Е.А. Необароковые тенденции в современной украинской поэзии.
В статье проанализированы необароковые тенденции в современной украинской поэзии на основе
произведений, созданных в конце ХХ – в начале ХХІ в.
Yurchuk O.O. The Neobaroque tendencies in modern Ukrainian poetry.
The article analyses neobarogue tendencies in modern Ukrainian poetry on the basis of poetical works of the
late XX -early XXI centuries.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ВИСТУП РЕКТОРА П.Ю. САУХА 20 КВІТНЯ 2005 Р. НА ЩОРІЧНІЙ ЗВІТНІЙ НАУКОВІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Шановні колеги!
Найперше, я щиро вітаю Вас усіх, учасників щорічної звітної наукової конференції, бажаю плідної
роботи, цікавих наукових повідомлень та дискусій. Звітна наукова конференція – це завжди підсумок
того найцікавішого і найціннішого, що зроблено нашими науковцями за рік. А зроблено немало.
По-перше, ми маємо вагомі здобутки у відтворенні наукового кадрового потенціалу. За кількістю
захищених дисертацій в останні роки наш університет має чи не найкращі показники в Україні.
Кожен рік зростає кількість аспірантів, докторантів та старших наукових співробітників.
Аспірантура і докторантура стали набагато ефективнішими, ніж у минулі роки. Успішно працює
спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій.
По-друге, нам вдалося значно розширити проблемне поле наукових досліджень, зорієнтованих на
вирішення актуальних, практичних проблем сучасності. Якщо ще вчора ми мали одну бюджетну
тему, а госпдоговірної не було жодної, то сьогодні вже розпочали дослідження за чотирма темами, що
фінансуються з державного бюджету, за однією госпдоговірною і трьома темами, що фінансово
підтримуються на рівні університету.
Сьогодні в університеті функціонує 7 наукових шкіл, відомих своїми дослідженнями не лише в
Україні, але й далеко за її межами; 6 науково-дослідних центрів, 14 науково-дослідних і науковометодичних лабораторій. В університеті виходить три періодичних наукових видань.
По-третє, зросла результативність науково-дослідної роботи. Ми спільно із Інститутом
Прикладної фізики НАН України Сумським державним університетом, ЗАТ "Електровимірювач"
утворили один із 16 існуючих в Україні технопарків, виграли тендер на виробництво
електровимірювальних приладів для комплектування класів фізики. Опубліковано близько тисячі
наукових публікацій, серед яких 80 – у зарубіжних виданнях; 12 монографічних досліджень. Наші
молоді вчені вже вкотре стають лауреатами державної премії Президента України. У цьому році ними
стали доценти Мельниченко Руслана Костянтинівна та Гарбар Олександр Васильович.
По-четверте, значно поглиблена система апробації університетських наукових досліджень
засобами резонансних міжнародних і Всеукраїнських конференцій, круглих столів та семінарів.
Усе це, шановні колеги, зміцнює наші позиції, сприяє росту іміджу університету. Не в останню
чергу і за допомогою наукових показників університет визнано лідером освіти в Україні, а за
рейтингом Міністерства освіти і науки наш університет посів почесне шосте місце серед класичних
університетів України.
Але, заради об’єктивності, слід чесно сказати, що перераховані мною досягнення в європейському
контексті діяльності університетів є, м’яко кажучи, дуже скромними. Що я маю на увазі?
Перше. У нас домінує мілкотем’я, відсутні масштабні дослідження зорієнтовані на вирішення
складних практичних завдань.
Друге. У нас відсутні об’єктивні критерії оцінки якості наукової праці, що базуються на прозорій
світовій системі критеріїв.
Третє. У нас стала нормою невідповідність якості і результатів досліджень посадам і грошовим
компенсаціям.
Четверте. Фінансування наукових досліджень здійснюється за залишковим принципом. Про яку
серйозність дослідження може йти мова, коли на одну науково-дослідну тему виділяється з
державного бюджету в середньому біля 15 тис. грн. у рік (тобто місячна заробітна плата міністра).
П’яте. У нас панують тенденції руху наукових досліджень у напрямку схоластики і
середньовічної алхімії. Тому важко не погодитися з міністром фінансів Віктором Пинзеником, що за
цієї умови, а також при існуючій системі розподілу грошей на науку (кошти йдуть не на інноваційні
прориви, а на конкретних людей і на установи), можна виділити хоч 100 млрд. на науку, а її в Україні,
як не було, так і не буде.
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Але, не зважаючи на складність ситуації в країні, наш університет, задіявши потужний науковий
кадровий потенціал, спроможний подолати більшість із існуючих проблем. Що потрібно для цього
зробити?
Перше. Створити сучасну систему адміністрування наукової роботи, яка передбачала б чітку
структуру базових звітів кафедр університету, змоделювати мережну комп’ютерну програму:
"Наукова робота", яка б працювала на таких рівнях, як викладач – кафедра – деканат – ректорат.
Друге. На рівні університету повинні бути визначені пріоритетні лінії наукових досліджень,
зорієнтовані на вирішення конкретних практичних завдань та які б ґрунтувалися на потенційних
можливостях кадрового забезпечення. Пріоритетним проектам потрібно надати ресурсне
забезпечення таким чином, щоб у чітко визначеній перспективі затрати окуповувалися або приносили
прибуток.
Третє. На якісно новий рівень підняти роботу з отримання патентів та авторських свідоцтв.
Спробувати заробляти кошти за рахунок надання прав користування авторськими творами та
патентами на основі угод із зацікавленими сторонами. Сертифікувати окремі бізнесові, соціальнопсихологічні, екологічні, педагогічні та інші методики і проводити сертифікаційне навчання і
супервізію за кошти зацікавлених осіб.
Четверте. Відмовитися від валу в науково-дослідній роботі. Проводити не більше 3
загальноуніверситетських, резонансних наукових конференцій міжнародного звучання, які
попередньо проходять експертизу вченої ради університету. Підвищити якість наших публікацій,
зосередивши особливу увагу на монографічних дослідженнях і публікаціях в авторитетних
зарубіжних наукових виданнях.
П’яте. Оголосити курс пріоритетності наукових досліджень над викладанням за підручниками.
Ми повинні насичувати інтелектуальний голод нашої молоді не шляхом "дарування рибини", а
шляхом "озброєння її вудкою".
Шосте. Розпочати серйозну роботу з грантами і грантодавцями. Ми повинні зобов’язати всі
кафедри робити по 5–7 заявок у рік на гранти. У науково-дослідному секторі потрібно створити базу
загальнодоступних даних про гранти і грантодавців. Налагодити систематичні, регулярні особисті
контакти з грантодавцями, які б доповнювалися листуванням із залученням підтримки авторитетних і
впливових осіб.
Відшукати шляхи для наукових та іміджевих публікацій у міжнародних та центральних виданнях,
довести планові завдання з таких публікацій до всіх кафедр університету.
Сьоме. Налагодити власне видавництво і збут наукової і навчально-методичної літератури.
Відшукати можливі шляхи залучення діючих видавництв чи приватних підприємств, які б
забезпечили видачу авторських гонорарів та прибуток університету. Згодом ці кошти могли б
частково покривати витрати на організацію наукової роботи.
Переконаний, якщо нам вдасться вирішити ці нагальні завдання (а я в це свято вірю!), наш
університет з новою силою заявить про свою дієву і результативну участь у Болонському процесі та
орієнтацію на світові критерії якості освіти і наукової роботи.
Тож бажаю нам усім життєвих сил, нових творчих звершень і віри в наш зірковий час на цьому
шляху.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ IV ЕТАПУ МІЖВУЗІВСЬКОГО НАУКОВОГО
СЕМІНАРУ "ТЕРМІНОСИСТЕМА СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА"
14-15 березня 2006 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся
IV етап Міжвузівського наукового семінару "Терміносистема слов’янського літературознавства",
який проходив під назвою "Термінологічні проблеми дослідження літературного твору: діахронний
аспект". Роботу семінару було започатковано рік тому: саме у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка 22-23 березня 2005 року був проведений І етап семінару. Ініціаторами
та організаторами семінару виступили кафедра зарубіжної літератури та науково-дослідний центр
"Поетика художнього твору" (Житомирський державний університет імені Івана Франка) разом з
науковою лабораторією "Актуальні проблеми слов’янського літературознавства" (Волинський
державний університет імені Лесі Українки).
Ідея семінару народилася під час підведення підсумків Всеукраїнської наукової конференції
"Література та літературознавство: історія і сучасність", що була проведена на філологічному
факультеті нашого університету 21-22 квітня 2004 року. Саме тоді доктор філологічних наук,
професор, почесний академік АН ВШ України Луїза Костянтинівна Оляндер висловила побажання
знайти форми більш інтенсивної наукової співпраці літературознавців Луцьку, яких вона
представляє, та Житомира, оскільки спільність наукових інтересів у цьому випадку підкреслюється
спорідненістю культурних традицій двох міст, що історично належали до одного регіону (Волинь).
У Волинському державному університеті імені Лесі Українки 26-27 квітня 2005 року був проведений
ІІ етап семінару. На цьому етапі до організації та роботи семінару залучився Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, що і зумовило рішення
наступний ІІІ етап семінару провести у Тернополі.
30 вересня – 1 жовтня 2005 року у Тернопільському національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка відбувся ІІІ етап семінару. Цікавість тернопільської літературознавчої
школи, керманичем якої виступає завідувач кафедри теорії літератури та компаративістики
Тернопільського національного педагогічного університету, доктор філологічних наук, професор,
академік АН ВШ України Роман Теодорович Гром’як, до проблем термінології сучасного
літературознавства давня, традиційна. В Україні широко відомий створений цією школою
"Літературознавчий словник-довідник", який вийшов у 1997 р. і став необхідним етапом у
формуванні термінологічного апарату українського літературознавства, що саме зараз переживає
яскравий період інтенсивного розвитку. Під час круглого столу "Актуальні проблеми функціонування
традиційних і новітніх термінів у сучасному літературознавстві", що завершував роботу ІІІ етапу
семінару, Роман Теодорович запропонував провести IV етап у Житомирі, замкнувши, таким чином, у
коло часопростір термінологічних наукових студій.
Зазначимо, що в Тернополі учасники ІІІ етапу семінару після його завершення отримали
можливість зустрітися з представниками науково-редакційної колегії нової академічної "Історії
української літератури" у 10 томах – доктором філологічних наук, професором, членомкореспондентом НАН України В.Г. Дончиком (голова колегії), кандидатом філологічних наук,
старшим науковим співробітником Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка, відповідальним
редактором журналу "Слово і час" Л.І. Скупейко, доктором філологічних наук, професором кафедри
теорії літератури та компаративістики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка
М.К. Наєнко. Принципи створення нової версії історії української літератури активно обговорюються
на сторінках журналу "Слово і час", розгорнуті плани томів опубліковані. До роботи над новим
академічним виданням залучені кращі фахівці країни, які працюють не лише в Інституті літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України, але й у вищих навчальних закладах. Наприклад, одним з авторів І
тому, присвяченого давній українській літературі, є доктор філологічних наук, професор П.В. Білоус,
який працює на кафедрі української літератури Житомирського державного університету імені Івана
Франка. І хоча зустріч з представниками науково-редакційної колегії виходила за межі програми ІІІ
етапу термінологічного семінару, на тлі історико-літературних завдань, пов’язаних зі створенням
нової редакції історії української літератури, проблеми термінології повстали як надзвичайно важливі
не лише для теорії літератури.
Отже, ІV етап Міжвузівського наукового семінару "Терміносистема слов’янського
літературознавства" відбувся у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 14-15
березня 2006 року. Цей етап проходив під назвою "Термінологічні проблеми дослідження
літературного твору: діахронний аспект". Рішення пов’язати термінологічні студії з теорією та
практикою дослідження літературного твору було усвідомлене в процесі розгортання роботи семінару
від етапу до етапу, оскільки єдиною реальністю літератури як мистецтва слова є літературний твір,
що і виступає головним об’єктом літературознавчих досліджень. Традиційно (як і в березні
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минулого року) роботу ІV етапу семінару на пленарному засіданні відкрив ректор університету
доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України П.Ю. Саух. Жваве обговорення
викликав виступ доктора філологічних наук, професора О.С. Чиркова (Житомирський державний
університет) "Терміни в часі: змінюваність сутності", який показав своєрідність функціонування
літературознавчої термінології у порівнянні з термінологічним апаратом інших наук, а також
акцентував значущість діахронного підходу до літературознавчих термінів. Доповідь доктора
філологічних наук, професора О.А. Галича (Луганський національний педагогічний університет) була
присвячена термінології сучасної документалістики. Багато питань і міркувань у учасників семінару
викликав виступ доктора філологічних наук, професора, почесного академіка АН ВШ України
Л.К. Оляндер (Волинський державний університет) "Повістяр – оповідувач – наратор в романі
М. Булгакова "Майстер і Маргарита"". Доповідь доктора філологічних наук, професора В.М. Галич
(Луганський національний педагогічний університет) "Асоціонім як предмет літературознавства"
визвала цікавість аудиторії ґрунтовним лінгвістичним підходом до проблеми функціонування
літературознавчого терміну. Прекрасним завершенням пленарного засідання став виступ кандидата
філологічних наук, доцента, докторанта кафедри теорії літератури та порівняльного
літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету М.Б. Лановик
"Категорія світу в сучасному літературознавстві: перекладознавча проекція". В цілому логіка
пленарного засідання вела від осмислення загальних принципів формування та функціонування
літературознавчої термінології через термінологічні проблеми літературознавчого осягнення окремих
літературних жанрів та творів, творчості певних письменників до загальних гносеологічних питань,
розглянутих у контексті провідних тенденцій сучасної теорії літератури .
Ґрунтовністю виступів, активним обговоренням, загальною цікавістю до проблем, що
розглядалися, характеризувалася робота секцій, передбачених програмою ІV етапу семінару: "Теорія
літератури", "Термінологічні проблеми історико-літературного дискурсу", "Теорія драми". І хоча
принцип єдиного контексту, загального обговорення всіх виступів за круглим столом, що
характеризував І етап семінару, повністю реалізувати не вдалося через значне збільшення кількості
учасників порівняно з минулим роком, роботу секцій було організовано так, що учасники семінару
мали можливість бути присутніми на засіданні не лише тих секцій, де вони виступали згідно з
програмою. Зазначимо, що в роботі семінару взяли участь, крім представників Житомира, Луцька та
Тернополя, літературознавці Львова, Рівного, Кіровограда, Луганська, Києва.
Важливим моментом спілкування науковців під час роботи семінару був обмін головною
науковою продукцією – новими літературознавчими виданнями. Так, доктор філологічних наук,
професор, почесний академік АН ВШ України Л.К. Оляндер представила свою нову монографію
"Максим Горький: текст и гипертекст".
Цілу добірку книжок передали бібліотеці нашого
університету
представники Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
НАН України. Кафедра зарубіжної літератури Житомирського державного університету презентувала
збірку статей за редакцією доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України
О.С. Чиркова "Літературний твір: шляхи дослідження поетики". Тернопільська делегація привезла на
семінар матеріали ІІІ етапу "Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і
проблеми: Науковий семінар", видані за редакцією доктора філологічних наук, професора, академіка
АН ВШ України Р.Т. Гром’яка.
Роботу ІV етапу семінару завершило пленарне засідання, що відбулося 15 березня 2006 року.
Відкрив пленарне засідання доктор філологічних наук, професор П.В. Білоус (Житомирський
державний університет), який виступив з доповіддю "Літературна семантика терміну "літопис"".
Доктор філологічних наук, професор академік АН ВШ України О.С. Чирков оголосив доповідь
"Термінологічний дискурс раннього німецького романтизму" доктора філологічних наук, професора
Б.Б. Шалагінова (Національний університет "Києво-Могилянська академія"), який, на жаль, особисто
не міг бути присутнім у Житомирі. Завершив пленарне засідання доктор філологічних наук,
професор, академік АН ВШ України Р.Т. Гром’як доповіддю "Система термінопозначення понятійносмислової диференціації рецептивно-комунікативного підходу до вивчення художніх творів". Цей
виступ став своєрідним підсумком не лише пленарного засідання, але й ІV етапу Міжвузівського
наукового семінару "Терміносистема слов’янського літературознавства" взагалі. Українське
літературознавство та його термінологічна система були осмислені в контексті розвитку слов’янської
та західноєвропейської літературознавчої науки, проблеми рецепції літературного твору як основної
реальності літератури розглядалися в площині перетину головних тенденцій розвитку сучасного
літературознавства.
Окремим пунктом Резолюції ІV етапу Міжвузівського наукового семінару "Терміносистема
слов’янського літературознавства" стала пропозиція щодо кількісного та якісного складу спеціальної
ініціативної групи, що має працювати над створенням міжвузівського фахового видання "Питання
літературознавчої термінології". Членами ініціативної групи стали, зокрема, голови організаційного
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комітету семінару – Р.Т. Гром’як, Л.К. Оляндер, О.С. Чирков. Учасники пленарного засідання
відзначили, що, оскільки, ІV етап семінару вочевидь якісно переріс у формат конференції, сам
семінар може надалі теж змінити свій формат: започаткована робота буде продовжуватися у різних
формах, які визначатиме створена ініціативна група. В цілому ж досягненням семінару можна
вважати не лише уточнення особливостей функціонування літературознавчої термінології на
сучасному етапі розвитку літературознавства, але й відчуття єдності літературознавців у визначенні
мотивів, принципів та мети професійної діяльності, у прагненні до "осердечненого" (за висловом
Р.Т. Гром’яка) знання.
Н.І. Астрахан,
кандидат філологічних наук, доцент,
зав. кафедрою зарубіжної літератури
Житомирського державного університету
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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:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту,
включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
хроніка - 0,2 др. арк.
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

г) місце роботи: назва установи (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;
в) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
г) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
д) текст статті;
е) список використаної літератури;
є) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ж) 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. 221239.
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 Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
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 102/3 "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
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