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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 378.147 
М. Т. Левочко, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, м. Київ); 

Н. Л. Гресь, 
старший викладач 

(Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ) 

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

У статті розглянуто проблемні питання теоретичної і практичної готовності студентів до 
проходження виробничої практики зі спеціальності. Запропоновано шляхи удосконалення 

навчального процесу підготовки фахівців з обліку і аудиту. З’ясовано ряд недоліків організації 
навчального процесу, які впливають на якість теоретичної та практичної готовності студентів до 

виконання програми виробничої практики. 

Сучасна вища школа покликана озброїти студентів навичками, уміннями самостійного 
формулювання та вирішення професійних задач з урахуванням об’єктивних тенденцій трансформації 
суспільства, матеріального виробництва та духовного розвитку. Система організації навчального 
процесу, яка ґрунтується на принципах формування професійної компетентності, неперервності та 
систематичності, дозволяє готувати до майбутньої професійної діяльності випускників, які володіють 
способами зміни накопичених знань, спроможні до оперативного пошуку інформації для прийняття 
оптимального рішення, мають високий рівень загальноосвітньої та професійної підготовки. 
Формування та розвиток в умовах виробництва професійних здібностей студентів на основі 
використання їх теоретичних знань і практичних навичок в різноманітних ситуаціях, притаманних 
майбутній професійній діяльності фахівця, відбувається під час виробничої практики, яка є 
невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у ВНЗ і, як вид навчального заняття, 
будується у формі самостійного виконання студентом в умовах виробництва визначених програмою 
(залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки) реальних облікових, контрольних, 
аналітичних, управлінських, науково-дослідних, педагогічних задач. 

Метою статті є дослідження факторів, що впливають на стан теоретичної та практичної 
підготовленості студентів до виконання програми виробничої практики зі спеціальності. 

Відправною точкою навчання є усвідомленість вибору студентом професії. Наші дослідження 
показують, що серед 175 студентів-першокурсників лише 24% ще зі школи мріяли стати обліковцем, 
у т.ч. у 8% з них батьки працюють на посадах обліковців; 47% – професію обрали самостійно, 
виходячи з суто економічних інтересів: можливість працевлаштування та хорошого заробітку; для 
17% опитаних професію обрали батьки; у  9% – на вибір професії вплинули друзі; 3% – не пройшли за 
конкурсом на обраний напрям, тому вступили на будь-яку економічну спеціальність. Таким чином,  
лише 71% (24+47) першокурсників вже з 1 вересня зацікавлено буде ставитися до сприйняття 
навчального матеріалу, решта студентів потребує їх залучення до професії. Всі студенти повинні 
відчути з перших днів навчання початок професійної підготовки. Позитивно на прагнення студентів 
до навчання вплине їх знайомство, вже в першому семестрі, з історією розвитку бухгалтерського 
обліку, з посадами фахівців, які можуть обіймати випускники залежно від отриманого освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки безпосередньо на їх робочих місцях на підприємствах, в 
організаціях, установах. 

Упродовж навчання будь-яка навчальна дисципліна, зазвичай, пов’язана з іншими навчальними 
дисциплінами, що викладаються разом з нею на підставі затвердженого навчального плану. Треба 
добре уявляти міжпредметні зв’язки тим, хто складає навчальні плани й тим, хто організує 
навчальний процес, забезпечуючи правильний графік послідовності вивчення навчальних дисциплін 
на основі їх взаємозв’язку. Це забезпечить дотримання принципу наступності й покращить якість 
теоретичної та практичної підготовки студентів, надасть їм можливість під час навчання відчувати 
зростання своєї професійної підготовки та зробить навчання цікавим. Нажаль, сьогодні ми 
зустрічаємо випадки одночасного вивчення дисциплін "Бухгалтерський облік" та "Фінансовий облік 
1", або "Фінансовий облік 1" та "Ревізія і контроль", або "Фінансовий облік 2" та виконання курсової 
роботи з фінансового обліку. Наведені приклади ілюструють непрофесійну організацію навчального 
процесу: фахівцю зрозуміло, що неможливо вивчати дисципліну "Фінансовий облік 1" не засвоївши 
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теоретичні основи бухгалтерського обліку, що дисципліну "Ревізія і контроль" доречно вивчати після 
засвоєння дисциплін "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2"  та виконання курсової роботи з 
фінансового обліку, яка може виконуватися тільки по завершенні курсу "Фінансовий облік 2". За 
такої організації навчального процесу студенти відчувають труднощі в засвоєнні навчального 
матеріалу, тому що не мають базових знань, умінь і навичок – фундаменту для оволодіння більш 
складною порцією професійно орієнтованого навчального матеріалу. Існуюче подрібнення дисциплін, 
скорочення аудиторного навантаження за умови непідготовленості студента до самостійної 
аналітичної роботи призводять до його навчання за схемою: вивчив, здав, забув, наступна дисципліна. 
Втрачається логічна послідовність накопичення взаємопов’язаних професійних знань, умінь, навичок. 

Вивчення обліку і контролю сьогодні ускладнюється частими змінами чинного законодавства; 
самий новий підручник з облікових дисциплін має окремі застарілі положення. Існує органічний 
зв’язок облікових дисциплін з практикою здійснення обліково-контрольно-аналітичних робіт, який 
насамперед виражається в тому, що облікові дисципліни неможливо викладати, не ілюструючи кожне 
їх положення практичними прикладами (виробничими ситуаціями), та не враховуючи змін чинного 
законодавства. Звідси викладач не може вести свою дисципліну, якщо він не знає практики, не 
відслідковує зміни чинного законодавства. Звичайно, це ні в якому разі не занижує значення теорії, 
знання якої є обов’язковою умовою для викладання дисципліни. 

Кожний викладач повинен дуже добре уявляти міжпредметні зв’язки, щоб, керуючись ними, 
найкращим чином здійснювати навчання: використовувати знання, уміння, навички, накопичені 
студентами з раніше вивчених дисциплін, поглиблювати та розширювати знання студентів під час 
вивчення нового матеріалу, готувати студентів під час вивчення даної теми курсу до засвоєння 
окремих тем чи положень наступного викладання в інших курсах. Оскільки фінансовий облік при 
підготовці фахівців облікових професій є профілюючою дисципліною, викладач цієї дисципліни 
зобов’язаний проявити ініціативу в питаннях взаємного ув’язування викладання, добре знати, які 
визначення понять, принципів, правил з його курсу зустрічаються в суміжних дисциплінах, і брати 
необхідну участь у забезпеченні однаковості їх трактування. 

Специфіка організації процесу підготовки фахівців облікових професій полягає в максимальному 
наближенні навчальних занять до умов практичної діяльності. У зв’язку з цим максимально 
посилюються під час навчання різноманітні форми практичних занять, виникає ціла низка 
методичних проблем: поєднання викладення нового матеріалу, ілюстрацій і практичних робіт; підбір 
матеріалу для практичних робіт та порядок їх проведення тощо.   

Практичний характер облікових дисциплін диктує необхідність застосування у викладанні бланків 
обліку (бланків первинних, зведених документів, облікових регістрів, форм звітності і т.п.). Без 
бланків неможливо усвідомити техніку облікових робіт, а без усвідомлення їх неможливо виконувати, 
а інколи й зрозуміти ті чи інші положення та правила. Для отримання дійсно професійної підготовки 
студент, озброєний теоретичними знаннями, повинен власноручно усвідомлено виконати на 
практичному занятті під керівництвом викладача облікові роботи: скласти первинні та зведені 
бухгалтерські документи, здійснити їх перевірку,  бухгалтерську обробку, запис до облікових 
регістрів, скласти звітність підприємства тощо. Порядок виконання окремих облікових робіт не 
описано в сучасній економічній літературі, а тому студенту самостійно дуже складно засвоїти їх. 
Використання наскрізних задач для виконання вручну практичних робіт з облікових дисциплін та 
самостійного розв’язання для закріплення пройденого матеріалу робить студентів підготовленими до 
виконання лабораторних робіт з комп’ютерного оброблення облікової інформації. Якщо на цих 
лабораторних заняттях за допомогою програмного продукту розв’язувати наскрізну задачу, раніше 
розв’язану вручну, то ступінь засвоєння цього продукту і усвідомленість виконання робіт значно 
зростають. Підготовлений у стінах ВНЗ таким чином студент під час виробничої практики на 
базовому підприємстві почуває себе впевнено: не лякається документів, чітко уявляє обліковий 
процес, встигає не тільки виконати програму практики, а й працювати як фахівець і, за наявності 
вакансії, отримати запрошення на роботу за сумісництвом.  

Навчальні плани підготовки фахівців з обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", 
"спеціаліст", "магістр" містять виробничу практику зі спеціальності (фахову виробничу практику). 
Вона, як правило, планується після вивчення певного блоку професійно орієнтованих дисциплін і має 
на меті удосконалення професійної компетентності студента, набутої під час теоретичного курсу в 
умовах його майбутньої роботи за фахом на первинних посадах [1] (табл. 1). 

Отже, теоретична та практична підготовка студента до початку  виробничої практики повинна 
відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик первинних посад за фахом.  
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Таблиця 1. 
Первинні посади випускника ВНЗ фаху "Облік і аудит" 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень Первинні посади 

Бакалавр Бухгалтер 

Спеціаліст 

1. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)  
2. Бухгалтер-ревізор 
3. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності  
4. Методист з економічної освіти 

Магістр 

1. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) 
2. Бухгалтер-ревізор І категорії  
3. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності І категорії  
4. Методист з економічної освіти І категорії 

 

Наші багаторічні спостереження процесу підготовки фахівців з обліку і аудиту дозволили 
встановити окремі прогалини в теоретичній і практичній підготовці студентів, а саме: 

1) недостатні практичні навички з діловодства (складання проекту наказу, написання службової 
записки, доповідної записки, пояснювальної записки, довідок, ведення ділової переписки з суб’єктами 
господарювання, фіскальними органами, фізичними особами тощо); 

2) розмите уявлення технологічного процесу галузі, яка є провідною у ВНЗ. Обліковець повинен 
чітко уявляти процес виробництва. Без знання та розуміння облікових процесів і операцій 
підприємства (організації, установи) обліковець не буде здатним до раціоналізації облікових робіт; 

3) відсутня підготовка з матеріалознавства. Студенти не знають властивостей запасів, які їм у 
майбутньому треба буде обліковувати та здійснювати контроль за зберіганням та витрачанням; 

4) відсутні знання з правил експлуатації та навички користування реєстраторами розрахункових 
операцій, ваговимірювальними та іншими (об’єм, довжина) приладами, які так необхідні під час 
інвентаризації; 

5) відсутність навичок інтегрування знань з математики та фізики під час розв’язання облікових 
задач з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;  

6) недостатні практичні навички з трудового та господарського права (облік робочого часу, час 
відпочинку, оплата праці, розрахунок суми претензії тощо). 

До недоліків організації навчального процесу, які впливають на якість теоретичної та практичної 
готовності студентів до виконання програми виробничої практики, можна віднести: 

1) недостатню забезпеченість навчального процесу підручниками, навчальними посібниками та ін. 
ВНЗ пропонують студентам їх електронний варіант. Щоб збільшити навчальний ефект електронної 
книги, студенти вимушені її роздруковувати; 

2) незабезпеченість з боку навчальних закладів викладання облікових дисциплін бланками 
бухгалтерських документів. Викладач-практик заздалегідь готує пакет необхідних для проведення 
занять бланків і пропонує студентам для ксерокопіювання чи придбання у місцях їх продажу 
(калькулювання вартості освітянських послуг повинно передбачати витрати на забезпечення 
студентів бланками документів). Викладачі-теоретики (викладачі, які не мають власного досвіду 
практичної роботи за фахом) не утрудняють себе використанням  бланків у навчальному процесі; 

3) відсутність можливості у студента в межах навчального закладу (крім бібліотеки) вільного 
безкоштовного доступу до мережі Internet. Викладач облікових дисциплін, під час вивчення майже 
кожної теми, рекомендує студенту проштудіювати законодавчо-нормативні документи, які він, з 
урахуванням змін на момент користування, може відшукати на сайті Верховної Ради України; 

4) подрібленість дисциплін. Призводить до відведення аудиторного часу на вивчення дисципліни 
у розмірі 2 год на навчальний тиждень. Така інтенсивність і дозованість вивчення матеріалу, 
особливо професійно орієнтованого, не може позитивно впливати на результати навчання; 

5) суперечність назв і змісту дисциплін. Наведемо один приклад. Освітньо-професійна програма 
(ОПП) підготовки бакалавра з обліку і аудиту [2: 17, 20] містить такі титульні (профільні) дисципліни, 
як "Бухгалтерський облік" (нормативна дисципліна циклу загальноекономічної підготовки) та 
"Фінансовий облік І", "Фінансовий облік ІІ" (нормативні дисципліни циклу професійної підготовки за 
спеціальністю). Дисципліни "Фінансовий облік І",  "Фінансовий облік ІІ" з’явилися внаслідок 
реалізації програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів, всупереч чинному законодавству України [3: р. І ст.1], яке визнає бухгалтерський облік як 
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"процес виявлення, вимірювання, реєстрації і передачі інформації про діяльність підприємства 
зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень" і внутрішньогосподарський 
(управлінський) облік як "систему обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для 
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством". Розглянемо мету, завдання, предмет і 
зміст дисциплін "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік І",  "Фінансовий облік ІІ" відповідно з 
ОПП, для наочності порівняння оформимо табл. 2. Із табл. 2 видно, що дисципліни "Фінансовий облік 
І", "Фінансовий облік ІІ" повторюють зміст дисципліни "Бухгалтерський облік". Якщо суворо 
дотримуватися змісту і часу на засвоєння дисциплін, визначених ОПП, то перед викладачем виникне 
багато організаційних питань. Спираючись на те, що дисципліна "Бухгалтерський облік" декларується 
ОПП підготовки бакалаврів з обліку і аудиту як нормативна дисципліна циклу загальноекономічної 
підготовки, можна стверджувати, що студенти після її вивчення повинні володіти теоретичними 
основами бухгалтерського обліку і бути готовими для оволодіння предметом дисциплін "Фінансовий 
облік І",  "Фінансовий облік ІІ".  

Таблиця 2. 
Характеристика облікових дисциплін в ОПП 

Назва дисципліни Характеристики 
дисципліни Бухгалтерський облік     Фінансовий облік І    Фінансовий облік ІІ 

1 2 3 4 
Нормативна 
кількість 
навчальних 
годин/кредитів 

360/10 180/5 180/5 

Мета Формування системи знань з 
теорії та практики ведення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах 

Опанування теорії і 
практики ведення 
фінансового обліку на 
підприємствах різних 
форм власності 

Опанування теорії і 
практики ведення 
фінансового обліку на 
підприємствах різних 
форм власності 

Завдання Вивчення методів 
раціональної організації та 
ведення бухгалтерського 
обліку на підприємствах на 
підставі використання 
прогресивних форм і 
національних стандартів; 
набуття навичок 
опрацювання і використання 
облікової інформації в 
управлінні 

Надання знань щодо 
раціональної 
організації і ведення на 
підприємстві обліку 
активів на підставі 
використання 
прогресивних форм і 
національних 
стандартів 

Надання знань щодо 
раціональної 
організації і ведення 
на підприємстві 
обліку активів на 
підставі використання 
прогресивних форм і 
національних 
стандартів 

Предмет Методологія і методика 
ведення бухгалтерського 
обліку на підприємстві 

Активи підприємства Пасиви підприємства 

Господарський облік, його 
суть і характеристика 

Основи побудови 
фінансового обліку 

  
 

Предмет і метод 
бухгалтерського обліку 

  

Методичні прийоми 
бухгалтерського обліку та їх 
використання на 
підприємствах 

  

Бухгалтерський баланс   
Рахунки бухгалтерського 
обліку і подвійний запис 

  

Зміст 

Документація, 
інвентаризація 
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Закінчення табл. 2. 
1 2 3 4 

Оцінювання і калькуляція в 
системі бухгалтерського 
обліку 

  

Облік основних 
господарських процесів 

  

Облікові регістри, техніка, 
форми та організація обліку 
на промислових 
підприємствах 

  

Облік основних засобів Облік основних засобів  
Облік нематеріальних 
активів 

Облік нематеріальних 
активів 

 

Облік виробничих запасів 
 

Облік виробничих 
запасів. 
Облік сировини і 
матеріалів. 
Облік палива та готової 
продукції  

 

Облік грошових коштів та 
дебіторської заборгованості 
 

Облік грошових коштів. 
Облік дебіторської 
заборгованості 

 

Облік фінансових інвестицій 
 

Облік довгострокових 
фінансових інвестицій. 
Облік поточних 
фінансових інвестицій 

 

Облік власного капіталу 
 

 Облік власного 
капіталу. 
Облік неоплаченого 
капіталу 

Облік зобов'язань  Облік 
короткострокових 
зобов'язань. 
Облік довгострокових 
зобов'язань. 
Облік розрахунків з 
бюджетом з податків 
та обов'язкових 
платежів 

Облік праці, її оплати та 
соціального страхування 
персоналу 

 Облік праці та її 
оплати 

Облік витрат діяльності 
підприємства 
 

Облік витрат 
виробництва. 
Облік витрат майбутніх 
періодів 

Облік доходів і фінансових 
результатів 

 

Облік доходів і витрат. 
Облік доходів 
майбутніх періодів. 
Облік фінансових 
результатів діяльності 
підприємства 

Фінансова звітність 
 

 Фінансова звітність 
підприємства 

Облік на підприємствах 
малого бізнесу 

  

 

Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку 

  

 
Тоді цю дисципліну необхідно назвати "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" й 

перерозподілити нормативну кількість навчальних годин у бік їх збільшення на вивчення дисциплін 
"Фінансовий облік І" і  "Фінансовий облік ІІ". Враховуючи, що на цей час в жодному законодавчо-
нормативному документі України  не дано визначення поняття "фінансовий облік", роботодавцю не 
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зрозуміло  з додатка до диплому, яких саме знань, навичок, умінь набув студент, вивчаючи 
дисципліни "Фінансовий облік І" та "Фінансовий облік ІІ". Якщо знову суворо дотримуватися вимог 
ОПП й на заняттях з дисциплін "Фінансовий облік І" і  "Фінансовий облік ІІ" вивчати "теорію і 
практику ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності", тобто й тих, які 
утримуються за кошти державного бюджету, тоді виникає інше питання: для чого законодавець [2: 
92-93] у складі нормативних дисциплін циклу професійної підготовки передбачає дисципліну "Облік 
у бюджетних установах";  

5) скорочення тривалості пари з 90 хв до 80 хв, проводячи її без перерви. Педагогічний досвід 
свідчить про те, що студенти здатні ефективно працювати без перерви 90 хв, якщо заняття 
проводиться на високому методичному рівні. З правової точки зору, скорочення тривалості пари 
призводить до недовиконання викладачем запланованого навчального навантаження та 
недоотримання студентом якісної освітянської послуги. Розв’язуючи цю проблему, окремі 
законослухняні навчальні заклади різницю компенсують додатковим часом на проведення 
консультацій; 

6) скорочення аудиторного навантаження з одночасним збільшенням часу на самостійну роботу. 
Скорочення аудиторних занять з професійно орієнтованих дисциплін негативно вплине на якість 
фахової підготовки студентів. Оволодіти професійними навичками й уміннями без викладача 
неможливо. Тільки викладач в змозі допомогти студенту усвідомити вивчений матеріал, засвоїти 
методику обліково-контрольно-аналітичних робіт, навчити читати й розуміти економічний зміст 
бухгалтерських документів, розвити здатність вільного користування чинною законодавчо-
нормативною базою під час розв’язання професійних завдань. Тільки викладач може навчити 
студента розуміти економічний зміст господарських операцій та процесів, бачити сучасний світ 
економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Тільки викладач майбутньому працівнику обліку у процесі 
навчання доведе необхідність щоденного самовдосконалення, розвине у нього вміння й бажання 
навчатися впродовж усього життя, бо саме ця риса фахівця в галузі обліку і контролю є сьогодні 
однією з основних складових професіоналізму; 

7) брак аудиторного часу на використання активних методів навчання; 
8) відсутність критеріїв оцінки знань, умінь, навичок з професійно орієнтованих дисциплін та 

єдиної оцінки загальної й спеціальної компетенції випускника. Це призводить до викладацького 
суб’єктивізму в оцінці досягнень студента, що по різному може впливати на відношення студента до 
навчання; 

9) відсутність у навчальному плані підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 
дисциплін з вивчення організації та технології виробництва, матеріалознавства, експлуатації 
реєстраторів розрахункових операцій, ваговимірювального обладнання та інших вимірювальних 
приладів; 

10) відсутність у навчальному плані підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 
навчальної практики. Навчальна практика, проведена після закінчення вивчення нормативних 
дисциплін професійного спрямування до початку виробничої практики у вигляді аудиторного 
розв’язання наскрізного завдання під керівництвом викладача дозволяє привчити студентів до 
систематичного оновлення теоретичних знань відповідно до змін чинного законодавства, 
упорядкувати,  закріпити знання, удосконалити навички, розвинути вміння, отримані на практичних і 
лабораторних роботах. Навчальна практика робить студента повністю теоретично, практично, 
психологічно готовим до самостійної роботи з виконання програми виробничої практики в реальних 
умовах діючого базового підприємства; 

11) недостатня забезпеченість навчального процесу комп’ютерною технікою та сучасними 
ліцензованими програмними продуктами з оброблення облікової інформації; 

12) брак професорсько-викладацького персоналу для викладання  професійно орієнтованих 
дисциплін, який володіє теорією й практикою навчальної дисципліни, методикою її викладання, має 
психолого-педагогічні здібності, прагне до наукової діяльності й залучає до неї студентів. 

Усунення вказаних у статті недоліків в організації навчального процесу підготовки майбутніх 
фахівців з обліку і аудиту дозволить покращити теоретичну та практичну готовність студентів до 
проходження виробничої практики безпосередньо на своїх майбутніх робочих місцях.  ОПП 
підготовки фахівців з обліку і аудиту не є досконалою, підлягає ретельному аналізу та 
доопрацюванню на основі вимог чинного законодавства, функціональної сутності фахівця, широти 
його профілю, професіографічних характеристик, експертних оцінок і прогнозів розвитку 
бухгалтерського обліку і контролю, схеми  навчальних дисциплін з урахуванням їх змісту, об’єму та 
співвідношення. 
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Левочко М. Т., Гресь Н. Л. Теоретико-практичекская подготовка студентов 
к производственной практике. 

Рассмотрены проблемные вопросы теоретической и практической готовности студентов к 
прохождению производственной практики по специальности. Предложены пути улучшения учебного 

процеса подготовки специалистов по учету и аудиту. Выяснен ряд недостатков организации 
учебного процесса, которые влияют на качество теоретической и практической готовности 

студентов к выполнению программы производственной практики. 

Levochko M.T., Gres’ N. L. The Theoretic-Practical Preparation Students to the Industrial Practice. 

The problems of students’ theoretical and practical background arising during their proficiency trial are 
considered. The ways to optimize the curriculum while training accounting and auditing specialists are 

provided. The row of drawbacks is found out in the organization of educational process, which influence the 
quality of theoretical and practical readiness of students to implementation of the program of industrial 

practice. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ШКІЛЬНОГО 

ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

У статті аналізуються традиційні методологічні засади дослідження теорії і практики шкільного 
підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів. Пропонується авторська 

методологія дослідження, побудована на системно-синергетичному підході. Пропонується вивчати 
теорію і практику творення навчальних книг у контексті відповідних освітніх систем.  

Якщо дослідження історії та викладання історичних курсів в останні роки відходить від лінійної 
парадигми осмислення історичного процесу і трансформується у цивілізаційну, то в історико-
педагогічних дослідженнях переважає знаний лінійний підхід. Дослідження багатьох педагогічних 
феноменів будується у діапазонах: від незнання до знання, від нижчого до вищого, від нерозвинутості 
до досконалості тощо. У сфері історії підручникотворення у вітчизняних дослідженнях сформовано 
"лінійний" підхід до осмислення творення навчальних книг у діапазоні від книги-носія знань, до 
книги-інструкора, книги-порадника, електронної книги. 

Відповідно, традиційне вивчення теорії та практики підручникотворення (М. Арцишевська, 
Я. Кодлюк) переважно зводиться до аналізу суспільних процесів, що спричиняли появу певних 
навчальних книг та осмислення дидактичних, поліграфічних, психологічних чинників, котрі впливали 
на якість навчальної книги. Крім того, здійснюється порівняння навчальних книг на основі певних 
універсальних якісних і кількісних параметрів. Цінність такого дослідження переважно обмежується 
встановленням певних історико-педагогічних фактів з практики підручникотворення та визначенням 
причинно-наслідкових зв’язків у сфері теорії підручника. 

Такі дослідницькі підходи мають право на існування, але їх результати не дають відповідей на 
багато питань, що ставить перед нами сучасна освітня практика творення навчальних книг. 

Дослідники історії творення підручників, порівнюючи навчальні книги навіть однорідного 
історичного періоду за сучасними універсальними критеріями, виробленими в теорії підручника, 
більше інтуїтивно, відчувають некоректність таких порівнянь. Оскільки зрозуміло, що санітарно-
гігієнічні, поліграфічні, дидактичні та інші вимоги до навчальної книги були різними в різні періоди. І 
якщо книга відповідала певним критеріям у той історичний час, коли використовувалася, то не 
можна, порівнюючи з книгою пізнішого хронологічного періоду, говорити про її недоліки чи меншу 
цінність. 

Основна проблема зазначених дослідницьких підходів полягає в намаганні створення 
універсальної критеріальної системи (переважно сучасної) в межах лінійної історичної парадигми, і 
аналіз книг на її основі. Зрозуміло, що за такого підходу більшість з того, що було раніше, менш 
досконале ніж сучасне. 
Метою даної статті є обґрунтування нового методологічного підходу до дослідження проблем 

шкільного підручникотворення, який можна назвати підручникоцентричним.  
Не заперечуючи твердження, що підручник є засобом навчання і носієм його змісту, ми 

зауважимо, що підручник є ще концентрованим залишком певної освітньої системи, у межах якої він 
формувався. Цей висновок ми сформували на основі аналізу і творчого розвитку результатів 
досліджень В. Безпалька та А. Євтодюк. 

Теорія підручникотворення у контексті педагогічних систем була розроблена В. Безпальком та 
опублікована у його відомій монографії [1: 5]. Основа підходу В. Безпалька до побудови теорії 
підручника є загальна теорія педагогічних систем, в якій підручник розглядається як засіб, за 
допомогою якого моделюються основні властивості системи, а потім, відповідно до моделі, 
реалізується відповідний педагогічний процес [1: 8]. 

Дослідник визначає підручник як інформаційну модель педагогічної системи, елементами якої є: 
цілі навчання; зміст виховання й освіти; учні; учителі; організаційні форми педагогічної діяльності; 
дидактичні процеси як способи реалізації цілей і педагогічного процесу в цілому [1: 20]. 

Теорію освітніх систем на основі синергетичного підходу у вітчизняній філософії освіти 
розробила А. Євтодюк [2]. За її визначенням, система освіти в країні є лише одна (макросистема), а 
освітніх систем, як різних креативних варіантів системи освіти, – багато. Але кожна із освітніх систем 
у системі освіти має свою оригінальну основу, інваріантну для неї (освітньої системи), яка і є 
запорукою її розвитку. Освітня система – це системоформуюча підсистема національної системи 
освіти, наділена специфічними функціями; впорядкована, структурна, самоорганізована цілісність 
історично зумовлених і взаємопов’язаних поглядів, переконань, ідеалів, національних традицій та 
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практикуючих дій, об’єднаних спільними мотивами, задачами і цілями, спрямованими на навчання й 
виховання людини задля досягнення нею певного рівня освіченості як ступеня становлення 
особистості [2: 2]. 

Розвиваючи думку В. Безпалька та А. Євтодюк, зауважимо що кожний шкільний навчальний 
предмет створює в системі загальної середньої освіти свою освітню систему. Елементами цієї системи 
є: акти нормативного забезпечення навчання предмета; вимоги освітніх стандартів; вимоги 
навчальних планів та програм з предмета; навчальні книги; педагоги; учні; когнітивна, дидактична, 
методична складова професійної компетентності вчителя-предметника; система методичних служб 
міста, району, регіону, держави з предмета; факультети ВНЗ, де готують педагогів з предмета; 
науковці та науково-дослідні заклади зі спрямування даного предмета тощо. 

Група однорідних предметів створює галузеву освітню систему. Наприклад, навчальні предмети 
радянської школи: "Історія СРСР", "Всесвітня історія", "Супільствознавство", "Основи Радянської 
держави і права", "Основи економічних знань", "Етика та психологія сімейного життя", – створювали 
галузеву освітню систему суспільствознавчих навчальних предметів у межах системи освіти держави. 

Саме тому шкільну суспільствознавчу освіту можна визначити як галузеву освітню систему, що 
має внутрішню структуру і функціональні зв’язки між елементами структури, до складу якої 
включені освітні системи окремих суспільствознавчих предметів. Суспільствознавча галузева освітня 
система взаємодіє з іншими освітніми системами в межах державної системи освіти.  

Підручник є важливим елементом цієї системи, який постійно знаходиться під трансформаційним 
впливом інших елементів освітньої системи, та, у свою чергу, здійснює зворотний вплив на них. 

Відмінність нашого підходу у визначені місця підручника в освітній системі від підходу 
В. Безпалька, полягає в наступному. В. Безпалько запропонував ідеальну універсальну схему аналізу 
якості підручника, яка відповідає виключно сучасному розумінню ролі і місця навчальної книги в 
освітньому процесі і вписується у сучасні підходи до підручникотворення. Підручники минулих 
століть та значна кількість сучасних книг за цією схемою майже всі діагностуються як "монографічні" 
чи "непідручники" [1: 28].  

Ми пропонуємо конкретно-історичний підхід до аналізу якості навчальної книги в межах тієї 
історичної освітньої системи, в якій навчальна книга сформована і використовувалася. Критерії 
оцінки підручників за такого підходу трансформуються з універсальних на конкретно-історичні, 
відповідно до змісту і функцій елементів певної освітньої суспільствознавчої системи. 

Оскільки зміни в межах освітніх систем та в державній системі освіти спричинені не тільки 
цілеспрямованим розрахованим впливом, а відбуваються також завдяки стохастичним 
самоорганізаційним процесам у межах освітніх систем, то, виходячи з цього, ми вважаємо, що 
методологічною основою дослідження теорії і практики підручникотворення може стати 
синергетичний підхід до проблем розвитку та трансформації освітніх систем. 

У межах галузевої освітньої системи шкільної суспільствознавчої освіти підручник є 
концентрованим джерелом інформації (інформаційна модель за В. Безпальком) про наукові (змістові 
та педагого-психологічні), організаційно-педагогічні, дидактичні, методичні умови навчання 
предмета, науковий зміст предмета, суспільне, політичне та соціально-економічне замовлення на 
якість освіти з предмета, про вимоги навчальних планів і навчальних програм до змісту предмета та 
ін. Тобто, на основі аналізу шкільного підручника (-иків) з певного навчального предмета ми можемо 
реконструювати з певним наближенням відповідну освітню систему в частині: акцентів суспільного 
замовлення на якість освіти; нормативних вимог до навчання предмета та до підручників; 
дидактичної системи; змісту навчального предмета; методів і технологій навчання. 

Також можна отримати ґрунтовну інформацію і про рівень розвитку сфери книговидавництва в 
певний історичний період. 

За наявним підручником можна зі значною ймовірністю відновити зазначені параметри освітньої 
системи. І навпаки, дослідження елементів освітньої системи дає можливість визначити об’єктивну 
потребу в певному різновиді навчальної книги та порівняти ідеальні вимоги з реально існуючими 
підручниками. 

Саме тому підручник є своєрідним інформаційним ядром відповідної освітньої системи та 
матеріальним інформаційним джерелом про її сутнісні характеристики. 

Як зазначалося вище, у межах предметної освітньої системи підручник знаходиться у взаємодії з її 
іншими елементами. Результати цієї взаємодії можна прослідкувати у перевиданнях навчальної книги 
у межах одної освітньої системи: наприклад, перевидання шкільного підручника з 
суспільствознавства в межах предметної освітньої системи шкільного суспільствознавства (1960-
1975 рр.). Зміни у змісті і формі викладення навчального матеріалу у новому виданні навчальної 
книги відображають певні зміни у методиці навчання, дидактиці в цілому, зміни в нормативних 
вимогах до предмета тощо. Відповідність підручника вимогам оптимальної взаємодії з іншими 
елементами освітньої системи виступає конкретно-історичним критерієм оцінки навчальної книги. 
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Підручник є своєрідним результатом поєднання зусиль значної частини науковців, освітян, 
політиків, поліграфістів, що відповідає чи не відповідає суспільному запиту на певну якість освіти. 
"Хороший" підручник сприяє підвищенню освітнього рівня учнів та підвищує своєрідний рейтинг 
предмета у системі шкільної освіти, впливає на процес розвитку методів та технологій навчання. 
"Слабкі" підручники після певного періоду використання, як правило, удосконалюються чи 
ігноруються практиками навіть за умов їх нормативно обов’язкового статусу. 

Тобто чинний підручник сутнісно характеризує атрактор навчального предмета, на який в 
результаті певних зусиль та різноманітних дій виходить відповідна предметна освітня система – 
підсистема суспільствознавчої освітньої системи. Усталеність підручника в межах освітньої системи 
формується як цілеспрямовано, завдяки педагогічним, управлінським та політичним зусиллям, так і 
нецілеспрямовано (стохастично) у результаті практичної "відбраковки", сприйняття-несприйняття 
педагогічним загалом тих чи інших ідей, підходів, концепцій щодо форми і змісту навчальної книги. 

Саме тому оцінка підручників за певними параметрами буде коректною у шкалі критеріальних 
вимог певної освітньої (предметної чи галузевої) системи. Якщо кілька систем за основними 
параметрами схожі, то це дає право порівнювати між собою підручники цих систем. 

Ми свідомо відмовляємося від формульного обрахування критеріїв якості навчальної книги, 
оскільки не поділяємо думки В. Безпалька, що книга створюється як будь-яка машина та про 
можливість творення підручників спеціальними промисловими підприємствами, де навчальна книга 
буде створюватися у різних "цехах" вузькими професіоналами [3: 10] Ми поділяємо думки більшості 
педагогів і вчених про те, що акт написання навчальної книги є актом творчим, і в значній мірі 
залежить від таланту та натхнення, – тобто від "немеханічних" чинників. Практична неефективність 
"механістичної" моделі В. Безпалька підтверджена самим автором у його новій книзі, де він зауважує, 
що його струнка теорія, видана накладом 8000 екземплярів у 1988 році так і не стала основою для 
написання навчальних книг [3: 4].   

Отже, логічним буде висновок, що хороший підручник – це той підручник, який відповідає 
вимогам освітньої системи, недосконалий – який не відповідає. Тому вважаємо науково коректним і 
правомірним порівняння кількох підручників з одного предмета в межах конкретної освітньої 
системи та за притаманними їй критеріями, а не коректним – намагання визначити якість навчальної 
книги за сучасною оціночною шкалою, "вириваючи" підручник з контексту освітньої системи. 

Наприклад, моніторингове дослідження якості основної навчальної літератури, яке проводилося 
відділом моніторингу якості загальноосвітньої підготовки Науково-методичного центру середньої 
освіти згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 94 від 27.02.2001 р. показало, що 
масове використання у навчальному процесі шкільного підручника для дев’ятикласників "Основи 
правознавства" (автор І. Усенко) є недоцільне. Підстава – узагальнений показник якості підручника 
(46%), який визнаний надто низьким. Зазначений показник якості сформований за результатами 
анкетного опитування вчителів, батьків і учнів. Анкети вимірювали оцінку науковості змісту книги, 
виховний потенціал та розвиваючий ефект навчального матеріалу, дидактичну досконалість, 
методичне забезпечення, ергономічні показники, складність змісту. У результаті недоліками книги 
визначено наукову мову, значну кількість юридичних термінів, незначну кількість практичних 
завдань та ілюстрацій [4: 60]. 

Якщо спробуємо проаналізувати підручник не як безвідносний "інструмент навчання" у переліку 
таких самих "інструментів-засобів" з інших предметів, а в контексті освітньої системи, де він є ядром 
– результати будуть іншими. Оскільки дана книга І. Усенка за складністю і науковістю вповні 
відповідає навчальним програмам (їх дві) та Державному стандарту освіти, то зауваження щодо 
складності і науковості цього підручника неправомірні. Інші чотири грифовані навчальні книги з 
даного предмета ще складніші, але ця якість закладена у всі підручники і посібники з предмета 
вимогами навчальної програми.  

Кількість юридичних термінів у підручнику не перевищує обсяг, передбачений навчальною 
програмою. Складність і об’ємність матеріалу, з висновків учнів і батьків, зумовлена не низькою 
якістю навчальної книги, а обмеженою кількістю годин (34 на рік) на вивчення предмета та складною 
навчальною програмою. Протягом одного уроку дитина повинна засвоїти зміст основних положень 
окремої галузі права, яка у ВНЗ вивчається протягом навчального року. Ми впевнені, що проблема 
"науковості" і "складності" навчального тексту була б знята, якби навчальний матеріал теми вивчали 
не на одному уроці, а, припустимо, на трьох.  

Таким чином, проблеми використання даної навчальної книги не в змісті і формі книги, а в інших 
елементах освітньої системи: складній програмі, якій повністю відповідає підручник, обмеженому 
часі на вивчення предмета тощо. Тому потрібно не заперечувати використання книги, а привести у 
гармонійну взаємодію всі елементи освітньої системи.  

Крім іншого, зазначений підручник єдиний серед п’яти грифованих навчальних книг з основ 
правознавства, який містить ілюстрації. Вирваний з контексту освітньої системи він критикується за 
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обмеженість ілюстративного матеріалу. У порівнянні з іншими навчальними книгами у межах 
освітньої системи ця – поза конкурсом. Тому що тільки дана книга з п’яти містить ілюстрації. 

На жаль, творення, апробація, конкурс та експертиза шкільних підручників іноді здійснюється без 
урахування вимог чинної предметної та галузевої освітніх систем. Тоді навіть досконалий (за 
нормативними критеріями) підручник не зможе і не буде функціональним у практичному 
використанні. 

На цьому прикладі ми показали, як підручникоцентричний підхід допомагає вирішувати проблеми 
практики творення та аналізу навчальних книг сьогодення, не втрачаючи свою історико-педагогічну 
цінність.  

Ми вважаємо, що заміна підручника на інший чи поява нового суспільствознавчого предмета з 
відповідними навчальними книгами суттєво змінює атрактор шкільної суспільствознавчої освіти і 
трансформує чинну освітню систему в інший стан, з новими параметрами.  

Ефективне використання навчальної книги спричиняє та стимулює розвиток психолого-
педагогічної науки в контексті супроводу навчання предмета, результати якого спричиняють зміни в 
освітній суспільствознавчій системі та стимулюють її перехід на новий атрактор. У новій якості 
освітня система надає імпульс написанню нових навчальних книг вже під нове суспільне і освітнє 
замовлення. Цикл повторюється. 

Неефективне використання навчальної книги у зв’язку з її дидактичною чи змістовою 
недосконалістю порушує стабільність атрактора зазначеного навчального предмета в межах 
відповідної галузевої освітньої системи. Це спричиняє намагання спочатку предметної освітньої 
системи, а потім галузевої системи до переходу на новий атрактор.  

Державна система освіти створюється як результат суспільного виклику і реалізації державою 
відповідних функцій в межах країни і суспільства. Зміна форм державності в Україні на рубежі 
ХХІ ст. спричинила і зміну державних систем освіти. Основним критеріальним показником, який, на 
нашу думку, якісно відрізняє зазначені системи освіти, є їх ідеологічна спрямованість: 
"державоцентрична" в радянські часи та "людиноцентрична" в наш час. Лише потрібно зауважити, що 
перехід на нову ідеологію у вітчизняній суспільствознавчій освіті здійснюється досі. Так, на рівні 
предмета "Основи правознавства", видно, що навчальні програми 11-річної школи, відповідні 
підручники і посібники періоду 1991–2007 рр. побудовані на "державоцентричній" позиції. І, хоча, 
курс названий "правознавство", але за змістом він є "законознавством" з точки зору нормативного 
праворозуміння. Перехід до "правознавства" на позиціях загальносоціального розуміння та 
"людиноцентричного підходу" в атракторі шкільної правової освіти відбувається тільки тепер (2008-
2009 рр.), з формуванням нових програм 12-річної школи та появою навчальних книг "Практичне 
право", "Світ права" тощо. 

Перехід шкільної суспільствознавчої галузевої освітньої системи на компетентнісні засади 
потребує впровадження інтерактивних освітніх технологій, які у підручнику відображені відповідним 
методичним апаратом та навчальним змістом. З цих позицій, наприклад, чинні навчальні книги з 
основ правознавства (І. Усенка, В. Журавського, І. Котюка, О. Наровлянського) не відповідають 
вимогам компетентнісної освіти. Якщо компетентнісна освіта затверджена в нормативних 
документах, Державному стандарті, навчальних програмах, курсах підвищення кваліфікації 
регіональних ІППО, а навчальні книги не відповідають зазначеним вимогам, то ці навчальні книги 
поступово "вимиваються" з освітньої практики. 

Саме тому аналіз якості підручників у відриві від освітньої системи призводить до висновків і 
пропозицій удосконалення навчального засобу, який вже в цілому не відповідає вимогам до 
сучасного шкільного навчання. 

Оскільки удосконалення чи зміна навчальних книг з предмета – це кардинальна трансформація 
відповідної освітньої предметної системи, то дослідження теорії і практики підручникотворення дає 
можливість вичленити сутнісні чинники, що в межах освітніх систем впливають на навчальну книгу і 
навпаки, та екстраполювати їх у сьогодення.  

Такий підхід дає можливість коректного оцінювання навчальної книги не за універсальними 
критеріями, а за конкретно-історичними: чи відповідав підручник вимогам відповідної освітньої 
системи свого часу? І тоді традиційне для дослідників порівняння підручників за кваліметричними 
характеристиками (кількість запитань після параграфа, які шрифти використані, цупка чи м’яка 
обкладинка книги та ін.), яке на сьогодні є переважним у педагогічних дослідженнях з проблем 
навчальної книги, відходить на задній план та стає допоміжним інструментом аналізу зазначених 
проблем. Оскільки можна аргументовано довести, що книга у м’якій обкладинці з курсивом і 
незначною кількістю запитань після навчальної теми якісніша за книгу з протилежними параметрами, 
бо вона повніше відповідає вимогам тієї освітньої системи, в межах якої використовувалася. 

Отже, дослідження теорії і практики підручникотворення через вивчення конкретно-історичних 
суспільствознавчих освітніх систем, на нашу думку, необхідно здійснювати з урахуванням: впливу на 
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навчальну книгу компонентів шкільної суспільствознавчої освітньої системи в межах конкретно-
історичної державної системи освіти; впливу на навчальну книгу теорії підручника; порівняльної 
характеристики відповідних підручників у межах предметної освітньої системи; порівняльної 
характеристики відповідних підручників певних предметних освітніх систем у межах 
суспільствознавчої освітньої системи; аналізу впливу експериментальної та масової практики 
навчання на зміст і структуру відповідних навчальних книг. 

Результати застосування такого підходу допоможуть науковцям, практикам і політикам у 
діяльності з оптимізації освітніх систем та їх окремих елементів – навчальних книг. 
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Смагин И. И. Методологические основы анализа теории и практики создания школьных 
учебников по обществоведческим учебным предметам. 

В статье анализируются традиционные методологические основания исследования теории и 
практики создания школьных учебников по обществоведческим учебным предметам. Предлагается 

авторская методология исследования, основанная на системно-синергетическом подходе. 
Предлагается изучать теорию и практику создания школьных учебников в контексте 

соответственных образовательных систем. 

Smagin I. I. Methodological Bases of the Theory and Practice Analysis of Creation of School Textbooks 
on Social Science Subjects. 

In article the traditional methodological bases of research of the theory and practice of school textbooks on 
Social science subjects' creation are analyzed. The author's methodology of research, based on the system-

synergetic approach is suggested. It is offered to study the theory and practice of creation of school textbooks 
in the context of corresponding educational systems. 
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CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ 
ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ США: 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ОКРУГІВ 

У статті висвітлені особливості управлінської діяльності навчальних округів у контексті 
запровадження стандартоорієнтованої системної реформи в США. З’ясовані суперечності в 
контекстуальних засадах реформ та організаційній побудові навчальних округів. Проаналізовані 

функції управлінської діяльності навчальних округів та розроблені рекомендації щодо використання 
позитивного реформаційного досвіду США в Україні.  

В умовах сучасної трансформації системи освіти України значна роль приділяється зміні 
характеру управління у напрямі його демократизації та децентралізації. Зважаючи на відсутність 
традицій громадського контролю в управлінні українською загальною середньою освітою, корисним є 
вивчення позитивного досвіду США, де історично прийняття освітніх рішень відбувалося на 
місцевому рівні.  

Місцевий рівень управління системою загальної середньої освіти США знайшов своє 
відображення в рамках дослідження широкого кола питань у сфері освітньої американістики у працях 
вітчизняних та російських науковців Ю. Алфьорова, І. Вєтрова, Б. Вульфсона, О. Джуринського, 
Н. Кнорр, М. Красовицького, О. Літвінова, О. Локшиної, В. Лугового, З. Малькової, М. Пашко, 
Н. Пацевко, А. Сбруєвої та ін., однак системного аналізу управлінської діяльності навчальних округів 
здійснено не було. Тому метою нашої статті є визначення особливостей функціонування системи 
управління загальною середньою освітою в американських навчальних округах в умовах 
запровадження стандартоорієнтованої системної реформи (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) та 
розробити рекомендації щодо використання позитивного реформаційного досвіду США в Україні. 

Найбільш ґрунтовними дослідженнями з питання освітньої політики навчальних округів є роботи 
американських науковців П. Бермана, Е. Бріджіс, А. Брік, Л. Кьюбана, Р. Елмора, Д. Массела, 
Дж. Марша, М. МакЛафлін, Дж. Оукса, А. Роррер, Л. Скрли, Дж. Спіллейна та ін. Метою зазначених 
наукових праць є переосмислення ролі навчального округу в управлінні закладами загальної 
середньої освіти у конкретних регіонах. 

Складність реформування управління на рівні навчального округу США в сучасних умовах 
зумовлена такими суперечностями в концептуальних засадах реформ та структурній побудові 
навчального округу:  

− між логікою стандартоорієнтованих реформ, що передбачає надання навчальним 
округам додаткових повноважень у сфері визначення стандартів змісту освіти і якості знань, та 
ринково-орієнтованих неоліберальних реформ, що передбачають автономізацію діяльності шкіл; 

− між політичними інтересами штату та інтересами місцевих громад у запровадженні 
окремих реформаційних програм та інновацій; 

− між особливостями управління освітніми системами як традиційно ієрархічними, та 
новою тенденцією до мережевої організації процесів змін та мережевого управління; 

− між потребою у професіоналізації управлінської діяльності навчальних округів, 
пов’язаною з розширенням повноважень в рамках стандартоорієнтованих реформ, та 
громадським характером шкільної ради як колегіального управлінського органу, що визначає 
сутність освітньої політики на місцевому рівні; 

− між суб’єктивними інтересами суперінтенданта щодо необхідності запровадження 
реформ як засобу підтвердження його професіоналізму та об’єктивною потребою шкіл у 
запроваджуваних "згори" реформах тощо. 

Для кращого розуміння ролі навчальних округів в управлінні системою загальної середньої освіти 
США в контексті сучасної системної реформи слід розглянути можливі варіанти взаємодії суб’єктів 
управління в різних округах, які дослідники об’єднують у такі управлінські моделі: 

1) суперінтендант + адміністрація навчального округу + шкільна рада; 
2) суперінтендант + адміністрація навчального округу + шкільна рада + директори шкіл; 
3) суперінтендант + адміністрація навчального округу + методист з курикулуму +  шкільна рада + 

директори шкіл + учителі-лідери. 
Залежно від суб’єктів управління відрізнятимуться й функції управлінської діяльності навчальних 

округів. Розглянемо функції, сформульовані дослідниками А. Роррер, Л. Скрлою та Дж. Шойріхом, а 
саме: 1) інструктивне лідерство (Instructional leadership); 2) реорієнтація організації (reorienting the 
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organization); 3) встановлення когерентної політики (establishing policy coherence); 4) підтримка 
пріоритету рівності (maintaining an equity focus) [1: 313-314].  

У рамках такого розгляду ми можемо висвітлити всі аспекти управлінської діяльності: суб’єктні, 
процесуальні, змістові та ін. і зробити згідно з логікою, характерною для американських дослідників. 
Отже, проаналізуємо кожну із зазначених функцій, починаючи з інструктивного лідерства. 

Інструктивне лідерство, на думку дослідників Р. Елмора, М. МакЛафлін, А. Роррер, Л. Скрли, 
Дж. Спіллейна  та ін. передбачає створення таких передумов:  

− генерування бажання запроваджувати реформи; 
− створення можливостей для запровадження цих реформ. 

Найважливіше значення для досягнення результативності освітньої політики, як зазначає 
американська дослідниця М. МакЛафлін, мають місцеві можливості та бажання. Наявність 
організаційної діяльності та місцевих ресурсів для підтримки запланованих змін кардинальним чином 
впливають на можливість практиків планувати, реалізовувати та підтримувати інновації [2: 12-13]. 
Дослідники зазначають, що бажання ініціювати або підтримувати освітні реформи на рівні 
навчального округу не виникають автоматично у відповідь на вимоги "згори".  

В основу інструктивного лідерства, на думку дослідника Дж. Дереша, покладено такі елементи: 
1) бажання вдосконалити викладання та навчання; 2) готовність до змін учасників навчального 
процесу, з якими працюють лідери округу; 3) підвищення вимог інструктивного лідера до самого 
себе; 4) особисту участь інструктивного лідера в усіх сферах управлінської діяльності [3]. 

Реорієнтація організації передбачає як зміни, що відбуваються в організаційній структурі 
навчальних округів та процесі управління, так і в культурі організації у відповідності з цілями 
освітньої реформи.  

Американські дослідники Дж. Девід та П. Шильдз під реорганізацією структури навчального 
округу розуміють, насамперед, зміни в структурі центрального офісу та владних повноважень 
представників адміністрації [4: 30]. Прикладом спроби фундаментальної реструктуризації 
центрального офісу є реформи в навчальному окрузі Сан Дієго (Каліфорнія). Головною метою даного 
округу стало створення нової організаційної одиниці – Інституту методики навчання (Institute for 
Learning) – у рамках старого центрального офісу. Разом із появою нових ролей в управлінні 
навчальним округом, пов’язаних із створенням зазначеного методичного центру, посади, які не 
відповідали новим вимогам, були ліквідовані.  

Дослідники виділяють наступні головні завдання, що стосувалися діяльності нової структури: 
1) методичне забезпечення всіх навчальних програм, методичне забезпечення що стосується всього 
викладання, навчання, курикулуму, оцінювання та професійного розвитку вчителів; 2) створення 
керівної посади вищого щабля – канцлера інституту, який підпорядковується безпосередньо 
суперінтенданту та несе відповідальність за всю діяльність навчального округу; 3) консолідація всіх 
функцій, пов’язаних із запровадженням стандартів, оцінювання, звітності, оцінки програм в єдиному 
офісі Інституту методики навчання; 4) ліквідація посади помічника суперінтенданта та створення 
посади інструктивного лідера на місцях. Кожний з семи інструктивних лідерів досліджуваного округу 
несе відповідальність за всю інструкційну діяльність, що має місце в 25 школах округу. Директори 
шкіл звітують безпосередньо перед інструкційними лідерами; 5) ліквідація 104 допоміжних посад у 
центральному офісі, що дозволяє заощадити 8,4 мільйони доларів США та вкласти їх у фінансування  
програм професійного розвитку педагогічного персоналу в кожній із шкіл навчального округу [4: 31-
32]. 

Результатом зміни управлінської структури навчального округу та владних повноважень його 
керівників, а також перерозподілу бюджету стало зниження рівня шкільної автономії. Взагалі, як 
свідчать зазначені дослідники, розширення владних повноважень навчального округу у сфері 
інструктування призводить до зростання напруження між центральним офісом та школами з одного 
боку, а також профспілками та громадою, з іншого.  

Таким чином, з посиленням ролі навчальних округів в управлінні школами постає питання 
збереження рівня автономії шкіл та підтримки оптимального балансу між централізацією та 
децентралізацією в процесі прийняття рішень на рівні навчального округу. Різні навчальні округи 
демонструють різноманітні підходи до вирішення даної проблеми, однак, зважаючи на її новизну, 
говорити про остаточні результати ще досить рано.   

Іншим аспектом реформ виступають зміни в  організаційній культурі навчального округу. 
Важливість зміни організаційної культури навчального округу як засобу підтримки реформи 
доводить дослідниця М. МакЛафлін: "Відносини між учителем та навчальним округом, що 
здійснюють значний вплив як на особистість учителя, так і на процес викладання, не мають нічого 
спільного з ієрархічною структурою та контролем, але пов’язані з нормами, очікуваннями та 
цінностями, що впливають на створення організаційної культури навчального округу" [5: 35].  
М. МакЛафлін визначає конкретні заходи, необхідні для втілення нової організаційної культури в 
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освітню політику навчальних округів, а саме: підтримка відкритого, прозорого діалогу; дотримання 
такого стилю управління, який би "використовував культуру організації як засіб розробки, 
закріплення та моніторингу цілей та норм поведінки у навчальному окрузі" [5: 35]; забезпечення 
професійного розвитку вчителів, що відповідає високому рівню очікувань; надання пріоритетного 
значення професіоналізму вчителів.  

Наступна функція управлінської діяльності навчальних округів, формування узгодженої 
(когерентної) освітньої політики, має два аспекти: 

− здійснення посередництва між федеральною, штатовою та місцевою політикою; 
− узгодження ресурсів (фінансових, часових, людських, інформаційних, інтелектуальних 

тощо) [1: 323]. 
Слід зазначити, що когерентності не можна досягти просто через запровадження федеральної, 

штатової чи місцевої політики, але через створення лідерами навчального округу специфічної для 
даного округу освітньої політики, яка б поєднувала політику "ззовні" ("згори") та внутрішні цілі й 
стратегії. 

Проблема оптимізації взаємодії різних рівнів функціонування освітньої системи, а саме: 
навчального округу – штату, навчального округу – федерального центру, навчального округу – 
школи, привертала увагу багатьох дослідників (Р. Елмора, В. Файерстоуна, Д. Кірпа, С. Драйвера, 
А. Роррер, Л. Скрли, Дж. Спіллейна та ін.).  

Різні стратегії взаємодії штату та навчального округу можна сформулювати у вигляді двох 
моделей: 1) суперінтендант адаптує освітню політику штату; 2) штат адаптує потреби навчального 
округу.  

В. Файерстоун аналізує, яким чином навчальні округи адаптують освітню політику штатів у 
відповідності з власними цілями: "Лідери певних навчальних округів мають чітко окреслені цілі та 
довгострокову стратегію розвитку. Їх рішення та дії відповідають встановленій стратегії. Більш того, 
освітня політика штату інтерпретується в світлі зазначеної стратегії. Ті освітні ініціативи, що 
відповідають цілям навчального округу, втілюються. Усі інші або відкидаються, або зусиллями обох 
сторін (навчального округу та штату) модифікуються згідно з місцевими вимогами" [6: 20]. 

Дж. Сібулка, на відміну від попереднього дослідника, розглядає іншу модель взаємодії штатів та 
навчальних округів з метою покращення діяльності останніх, зосереджуючи увагу на 
централізованому впливі штату на освітню політику навчального округу. Формою здійснення такої 
взаємодії є виконавче лідерство, головна ідея якого – призначення на посаду суперінтенданта 
навчального округу громадських та політичних лідерів. Запровадження виконавчого лідерства 
відбувалося переважно в навчальних округах великих міст, таких як Балтимор, Бостон, Чикаго, 
Мілвокі, Вашингтон тощо [7]. Директори шкіл, відповідно до такої моделі лідерства, не можуть 
займати посаду суперінтенданта, повноваження якого в більшості округів виконує мер міста. У 
такому випадку шкільна система стає високополітизованою, адже члени шкільної ради округу 
призначаються мером міста та губернатором штату. Діяльність таких шкільних рад підлягає значному 
контролю з боку штату, адже головними вимогами є використання штатових коштів на розвиток 
виконавчого лідерства та втілення реформ у сфері курикулуму, викладання, оцінювання та звітності. 
За втіленням реформи слідкує незалежний експерт з департаменту освіти штату. Штатові освітні 
політики називають зазначені відносини "партнерством", однак освітяни на місцевому рівні вважають 
таку політику "капітуляцією перед штатом" та вимагають більш активної ролі в процесі прийняття 
рішень [7: 197-199].    

Дж. Спіллейн визначив такі напрями взаємодії навчального округу та штату: 1) навчальні округи 
спрямовують освітню політику штатів у потрібному для них напрямку; 2) навчальні округи надають 
необхідну інформацію штатам про результати запровадження освітньої реформи; 3) навчальні округи 
виступають посередниками між штатом та школами, а також допомагають штатам забезпечити 
когерентність інструкційних сигналів [8: 83]. На відміну від Дж. Спіллейна, Р. Елмор досліджував 
взаємозв’язок між федеральною освітньою політикою та політикою навчального округу. Відповідно 
до результатів його дослідження, навчальні округи можуть відігравати такі ролі як місцеві органи 
управління у федеральній системі: 1) мобілізація підтримки та буферної політики щодо інших рівнів 
управління; 2) розробка та апробація нових освітніх ідей; 3) підтримка балансу між функціями 
розробки, розміщення та розподілу ресурсів на всіх рівнях управління освітньою системою; 
4) адаптування освітньої політики інших рівнів управління до місцевих потреб та умов [9: 118-119]. 
Дослідник особливо відзначає важливість буферної ролі навчальних округів: "однією з можливих 
причин продовження функціонування навчальних округів виступає те, що вони, з одного боку, є 
засобом мобілізації політичної підтримки державних шкіл у тих випадках, коли їх вплив є негайно 
необхідним та, з іншого – стають буфером, що протидіє штатовій чи федеральній освітній політиці, 
яка суперечить місцевим пріоритетам" [9: 103]. 
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Отже, головним завданням навчального округу в контексті формування когерентної освітньої 
політики є спрямування діяльності шкіл, що входять до його складу, у відповідності до національних, 
штатових та місцевих інтересів. 

Як було зазначено вище, дуже важливим на сучасному етапі розвитку американського суспільства 
є ще один вимір ролі навчальних округів – підтримка пріоритету рівності, адже історично навчальні 
округи не ставили за мету рівний доступ до освіти дітей з різних верств населення. Даний вимір 
передбачає такі аспекти: 

− виявлення недоліків функціонування освітньої системи; 
− забезпечення рівності, включаючи доступність та прозорість інформації про результати 

навчальних досягнень [1: 328]. 
Сучасні дослідження вказують на поступове зменшення відставання у навчальних досягненнях 

учнів, що належать до расових чи етнічних меншин та соціально-незахищених верств населення, в 
тих навчальних округах, де не намагаються уникнути проблеми чи послатися на зовнішні фактори, 
але де визнають цю проблему та шукають шляхи її розв’язання. Важливою є об’єктивна оцінка 
навчальними округами стану справ та налаштування на подолання існуючих недоліків. 

Наступним аспектом підтримки пріоритету рівності навчальними округами є забезпечення рівних 
освітніх можливостей для всіх дітей. На провідній ролі навчальних округів щодо забезпечення рівних 
освітніх можливостей наголошують дослідники А. Роррер та Л. Скрла. Вони одностайні у думці, що 
підтримка пріоритету рівності має політичне підґрунтя, при чому суттєву роль у формуванні такої 
політики відіграють освітні лідери навчального округу. Завданнями цих лідерів є об’єднання своїх 
зусиль на шляху досягнення рівності, створення культури рівності, заснованої на прагненні до 
високих освітніх стандартів, контроль за процесом надання рівних можливостей та його 
результатами.  

Таким чином, незважаючи на недооцінку окремими дослідниками ролі навчальних округів у 
сучасній освітній політиці, можна стверджувати, що вони відіграють суттєву роль в запровадженні 
системної реформи через здійснення змін всередині освітньої системи. Запорукою змін на рівні 
навчального округу виступає взаємодія всіх учасників процесу прийняття рішень (шкільних рад, 
центральних офісів, профспілок, директорів, учителів та вчительських лідерів, університетів, батьків 
та громадських лідерів).   

Хоча в Україні не існує управлінського рівня, подібного до рівня американського навчального 
округу, частину аналогічних функцій виконують місцевої органи виконавчої влади (управління освіти 
при обласних державних адміністраціях, відділи освіти при районних (міських) державних 
адміністраціях). Тому позитивний досвід управління навчальними округами може бути адаптований 
відповідними українськими органами місцевого врядування. 

Найбільш показовим позитивним явищем на окружному рівні є сильні традиції суспільно-
громадського місцевого контролю, що передбачають активну участь батьківської громадськості та 
місцевої громади в управлінні школами. У США існують декілька моделей управління, найбільш 
творчою та перспективною з яких є модель, коли при вироблені освітньої політики навчального 
округу задіяні всі учасники процесу прийняття рішень (директор школи, представники вчительського 
колективу, батьків, місцевої громади, бізнесових структур та інших зацікавлених груп). 

В Україні проблема активізації участі батьків та інших представників громади в управлінні 
школою є досить актуальною. Позитивним прикладом залучення місцевої громади і, насамперед 
батьків учнів, до колективного прийняття освітніх рішень у США є співпраця з місцевими газетами та 
іншими ЗМІ у проведенні публічної дискусії з метою вирішення важливих питань шкільного життя в 
рамках навчального округу. Раннє залучення батьків та інших зацікавлених громадян до дискусії про 
впровадження освітніх інновацій надає більше шансів для успішної реалізації освітніх реформ, тому 
що вони стають свідомо обраними "внизу", а не нав’язаними "згори". 

В Україні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують 
реалізацію державної політики в сфері загальної середньої освіти та контролюють обов’язкове 
виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, при цьому недостатньо враховуються 
місцеві потреби конкретних закладів освіти та їх учнівських контингентів. Корисним в даному 
контексті є запозичення американського досвіду адаптації навчальними округами штатових освітніх 
стандартів, що надає змогу враховувати свої потреби та можливості. 

Отже, позитивні реформаційні здобутки США можуть слугувати керівництвом до дії на шляху 
розробки Україною власних стратегій реформ з урахуванням конкретних умов української дійсності 
та національних особливостей держави, однак механічне перенесення окремих реформаційних ідей на 
вітчизняний освітній простір з метою розв’язання аналогічних проблем в управлінні сучасною 
системою освіти є недопустимим.  
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Бойченко М.А. Современные тенденции реформирования управления 
общим средним образованием США: деятельность школьных округов. 

В статье проанализированы особенности управленческой деятельности школьных округов в 
контексте внедрения стандартоориетированной системной реформы в США. Определены 

противоречия в контекстуальных основах реформ и организационном построении школьных округов. 
Проанализированы функции управленческой деятельности школьных округов и разработаны 
рекомендации по использованию положительного реформационного опыта США в Украине. 

Boichenko M.A. Modern Tendencies of Secondary Education Administration Reforming in the USA: 
School Districts.  

The article analyses the peculiarities of school districts administration in the context of standards-based 
reform in the USA. The contradictions in the contextual basis of reforms and the organizational structure of 

school districts have been defined. The functions of school districts have been analyzed and the 
recommendations for positive reforming experience usage have been worked out.       
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МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ: 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУБ’ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У статті досліджено чотири історичні періоди розвитку студентської академічної мобільності, 
визначені головні чинники, які вплинули на типологію та характер досліджуваних процесів, 
охарактеризовані головні суб’єкти організації студентської мобільності. Зазначається, що 

запровадження стратегій розвитку міжнародної мобільності є одним з пріоритетних завдань 
національної політики провідних країн світу. 

За останні десятиріччя світова спільнота стала свідком драматичного розвитку студентської 
мобільності. Прогресуючий характер глобалізаційних процесів, стирання державних кордонів, 
розвиток інформаційних технологій, легкість подорожування, відкритість світового ринку праці і як 
результат – гостра необхідність набуття інтеркультурних компетентностей, заохочували молодь до 
перетину кордону з метою задоволенння академічних потреб та набуття навичок спілкування в 
полікультурному оточенні.  

Академічна мобільність як найбільш розвинена форма інтернаціоналізації освіти сприяє інтеграції 
індивіда у міжнародну академічну спільноту в рамках глобального освітнього простору. Вона 
забезпечує доступ до освітніх здобутків провідних країн світу, сприяє розвитку інтеркультурних 
компетентностей та збільшує шанси на професійну самореалізацію. 

Українці ще не мають багаторічного досвіду роботи в якості світової наукової еліти і не плекають 
безпідставних  амбіцій щодо швидкого завоювання статусу держави-провайдера освітніх послуг 
світового зразка. Ми робимо перші кроки на арені творення міжнародної освітньої політики, 
координуємо власні пріоритетні напрямки розвитку та розробляємо стратегії досягнення 
задекларованих цілей. На жаль, серед наукових праць вітчизняних учених бракує тематичних 
досліджень на предмет розвитку академічної мобільності як однієї із стратегій нарощування 
людського капіталу. Позитивна практика впровадження програм студентських обмінів та державної 
підтримки індивідуальної мобільності, що накопичена у ряді країн, засвідчує  великий потенціал 
такого підходу у сприянні економічному росту, політичній стабільності та соціальній збалансованості 
суспільства. Актуальність нашої статті обумовлена необхідністю більш детального вивчення 
досліджуваного процесу, а саме: визначення історичних передумов становлення академічної 
мобільності, аналізу практики інших країн світу та визначення суб’єктів національного і 
наднаціонального рівні її організації.  

Аналіз науково-педагогічної літератури та інформаційно-аналітичних доповідей міжнародних 
організацій засвідчив, що дослідження сутності процесу академічної мобільності стало предметом 
вивчення широкого поля зарубіжних науковців. Так, Ф. Альтбах, Х. де Віт, Г. Лаурейс, Х. Ріддер-
Сімоенс у своїх наукових працях досліджують проблему типологізації та періодизації академічної 
мобільності; М. ван дер Венде, Л. Вербік, Б. Вехтер, В. Ласановскі, С. Маргінсон, Дж. Найт, Б. Рівза, 
Я. Садлак, У. Тайхлер вивчають тенденції та перспективи розвитку академічної мобільності в різних 
регіонах світу; Б. Вехтер, М. Кело, У. Тайхлер аналізують рівень достовірності джерел статистичних 
даних щодо кількості мобільної молоді в країнах-імпортерах та в країнах-експортерах освітніх 
послуг; Б. Вехтер, С. Вінсент-Ланкрін, Ф. Мюхе, Ф. Майнворм визначають мотивацію суб’єктів 
організації студентської мобільності та вивчають стратегії рекрутування іноземних студентів до ВНЗ 
іншої країни.  

Метою нашої статті є визначення значимих історичних подій, які обумовлювали перебіг 
глобального руху мобільного студентства, окреслення та класифікація суб’єктів організації 
студентської мобільності національного і наднаціонального рівнів та аналіз їх діяльності в процесі 
формування міжнародного компонента національної освітньої політики.  

Студентська академічна мобільність – це процес здобуття студентом знань і навичок у ВНЗ країни, 
в якій він не має статусу громадянина. Студентська академічна мобільність передбачає безпосередній 
перетин кордону фізичною особою, з урахуванням попередньо здобутої освіти та з присвоєнням 
кваліфікацій чи наукового ступеня по закінченню терміну навчання. За способом організації існують 
два варіанти академічної мобільності: організована (здійснюється в рамках економічного, 
політичного або міжуніверситетського академічного партнерства) та індивідуальна (з власної 
ініціативи студента). Відповідно до мети розрізняють горизонтальну мобільність (навчання в іншому 
ВНЗ з метою отримання певного академічного або наукового ступеня) і вертикальну (з метою 
отримання наступного академічного чи наукового ступеня) [1: 20-21]. 
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Академічна мобільність, як і процес інтернаціоналізації вищої освіти в цілому, це явище, яке своїм 
корінням сягає періоду заснування перших європейських університетів. Зокрема, Хільде Ріддер-
Сімоенс, авторка серії наукових праць з історії виникнення університетів у Європі, стверджує, що 
подорожі, ініційовані академічним інтересом, почалися задовго до дванадцятого століття, але лише в 
зазначений період стали звичним явищем. Студентська мобільність в часи Середньовіччя була 
обумовлена обмеженою кількістю університетів і ті, хто прагнув долучитися до джерел істини, мали 
подолати значні відстані до своєї альма-матер [2: 281]. Відомий український вчений Василь 
Микитась, аналізуючи шляхи західноєвропейських вагантів доби Середньовіччя, писав: 
"…школярська молодь тих часів, мандруючи по Європі, шукала пристойних "сім благородних наук", 
зокрема мистецтва – у Парижі, гуманітарних наук – в Орлеані, права – у Болоньї, "медичних 
припарок" – у Салерно, магії і теології – у Толедо" [3: 16].  

За кілька століть потому кількість університетів значно зросла і вибір студентом  навчального 
закладу носив чітко виражений регіональний характер. У часи Пізнього Середньовіччя три чверті 
загальної кількості студентів мали змогу навчатись у регіональних університетах, що в значній мірі 
зменшило кількість мандрівних "пошукачів істини". Виключенням з цієї когорти була порівняно 
нечисленна група людей, які з власної ініціативи прагнули здобути освіту у всесвітньовідомих 
університетах або ж хотіли опанувати науки, які не викладались на факультетах регіонального 
закладу [2: 287].  

Слід зазначити, що в часи Середньовіччя величезна влада була зосереджена в руках батьків 
церкви. Вони визначали державну політику та свідомість народу. Для зміцнення засад своєї влади їй 
необхідні були високоосвічені віддані служителі. Так, з благословення церкви мандрівними 
студентами ставали юнаки, які плекали надію в майбутньому піднятися на верхній щабель релігійної 
ієрархії. 

Підсумовуючи вищезазначені факти, маємо підстави стверджувати, що в часи Середньовіччя  
академічна мобільність носила здебільшого спонтанний індивідуальний характер, а суб’єктами її 
організації виступали церква та зацікавлена особа. Від власного рішення приватної особи й інтересів 
церкви залежав вибір університету і термін навчання в ньому. 

Визначальною рисою періоду з кінця ХVII ст. – до початку ХХ ст. стало домінування інтересів  
національної держави у вищій освіті. Але домінування національно-державного компонента не 
виключало можливість його співіснування з інтернаціональним у межах певного географічного 
регіону. Історики освіти констатують, що на той період навчання за межами регіону не заохочувалось 
владою більшості країн. Підставою для таких рішучих дій було переконання, що іноземні 
університети – це джерело релігійного та політичного забруднення свідомості молоді. До речі, в 
Україні прагнення навчатися в зарубіжних університетах у той час не заборонялось, а навпаки, 
підтримувалось церквою. На підтвердження цього факту можна назвати численні імена українських 
просвітителів, які з благословення церкви продовжили свою освіту за кордоном (С. Полоцький, 
І. Гізель, П. Могила, Ф. Прокопович, Й. Кроковський, Ю. Дрогобич, Г. Сковорода та ін.)  

У вісімнадцятому – дев’ятнадцятому століттях ситуацію з академічною мобільністю дещо 
виправили так звані Великі Тури (Grand Tours). На той час спостерігався пожвавлений рух молоді між 
Новим та Старим Світом. Щоправда, напрям руху був протилежний сучасному, адже декілька століть 
тому кількість американців, які приїжджали до Європи здобувати академічні ступені, істотно 
переважала кількість їх однолітків-мандрівників зі Старого Світу.  

У порівнянні з попереднім етапом (Середньовіччя) в системі вищої освіти другого досліджуваного 
періоду (кінець ХVІІ ст. – початок ХХ ст.) сталися значні зрушення, але вони не стали визначальною 
силою для стрімкого розвитку академічної мобільності. Як і в середні віки, в окреслений період 
мобільність носила спонтанний індивідуальний характер. У вісімнадцятому – дев’ятнадцятому 
століттях географія процесу розширилась, міжконтинентальні подорожі набули особливої 
популярності. На цьому етапі студент і держава виступали головними суб’єктами організації 
мобільності. З націоналізацією університетів, держава стала більше цікавитися тенденціями розвитку 
освіти – активізуючи або ж сповільнюючи розвиток студентської мобільності.  

Третій період (від початку ХХ ст. до 90-х р. ХХ ст.) видався багатим на події, які в тій чи іншій 
мірі вплинули на характер та активність перебігу процесів академічної мобільності. Перша та друга 
світові війни змінили напрям потоків мобільної молоді. Сполучені Штати Америки перетворились на 
головну дійову особу на арені творення глобальної освітньої політики. Університетські лабораторії 
північноамериканських країн (США та Канади) стали потужними магнітами для інтелектуально 
обдарованої молоді Європи у повоєнні роки. 

Деколонізація країн третього світу внесла свої корективи у розташування головних гравців на 
глобальній карті академічної мобільності. Держави, що розвиваються, перетворилися на предмет 
економічного інтересу, для тих, які вже впевнено почувалися на світовій арені і шукали регіони для 
поширення сфери свого економічного та політичного впливу. У поле зору Сполучених Штатів 
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Америки, а згодом і країн Західної Європи, Канади та Австралії потрапили азіатські, 
латиноамериканські та африканські держави. Країни-донори інвестували значні кошти в розвиток 
систем освіти країн третього світу та ініціювали виїзд студентів із зазначених регіонів на навчання до 
університетів Півночі. У ряді досліджень така форма "співпраці" названа "академічним 
колоніалізмом" [4: 8].  У світлі цих процесів стає зрозуміло, чому Ханс де Віт у науковій праці 
"Інтернаціоналізація вищої освіти в Сполучених Штатах Америки та Європі: історичний, 
порівняльний та концептуальний аналіз" період з 1950 по1985 рік називає часом домінування 
односторонніх відносин між Північчю та Півднем [4: 12]. Із середини минулого століття 
слабкорозвинені країни Півдня стали практично головними постачальниками мобільних студентів для 
ВНЗ країн Півночі (США, Великобританія, Німеччина, Франція).  

Глобальна картина світу характеризувалася в цю історичну епоху біполярністю і пануванням двох 
протилежних політичних ідеологій: соціалізму та імперіалізму. СРСР претендував на те, щоб бути 
такою ж значимою фігурою середини минулого століття, як і США. Їх протистояння відчувалося в 
різних сферах людської діяльності не лише на власних територіях, але і далеко за їх межами. Кожна з 
держав прагнула якнайшвидше збільшити чисельність своїх однодумців і розширити географію 
впливу. Радянський Союз поширив свій політичний, економічний, соціальний і академічний контроль 
на країни Центральної і Східної Європи. Він не обмежився лише "дружбою" із західними сусідами, а 
"простягнув руку допомоги" і відкрив двері своїх університетів ще й для азіатських, 
латиноамериканських, кубинських, африканських друзів.  

Напрямки академічної мобільності початку-середини ХХ століття були ідеологічно обумовлені. 
Головними гравцями стали СРСР і США та ряд держав Західної Європи (передусім Франція та 
Великобританія). На зміну порівняно нечисленним випадкам індивідуальної студентської мобільності 
прийшли сплановані програми студентських обмінів. Їх підготовка і впровадження здійснювалися за 
ініціативи країн-донорів.  

Відлік четвертого етапу нашої періодизації починається з 90-х років минулого століття і триває до 
сьогодення. Процес академічної студентської мобільності інтенсифікується дією багатьох чинників: 
закінченням Холодної війни, регіоналізацією, євроінтеграцією, розвитком економіки, побудованої на 
знаннях, масовізацією освіти, розвитком ІКТ, глобалізацією, поліполяризацією світу тощо.  

Закінчення Холодної війни виявилось не лише переломним періодом в історії двох супердержав, а 
й ознаменувало початок  кінця колись могутнього блоку соціалістичних країн, викликало тимчасову 
однополярність світу, докорінно змінило ідеологію на пострадянському просторі. В результаті таких 
перетворень з’явилася можливість залучити нових учасників до руху мобільного студентства та 
переконатись у впливі на  національну освітню політику міжнародного компоненту. Як вважає Ханс 
де Віт: "Закінчення Холодної війни, посилення євроінтеграції та глобалізація наших суспільств 
поклало початок стратегічному розвитку міжнародного виміру вищої освіти" [4: 15].  

Інтеграційні процеси у сфері регіоналізації вищої освіти стали наступним важливим кроком на 
шляху до зміцнення міжнародного компонента вищої освіти. Так, Рада Європи та її виконавчий орган 
– Європейський Союз ініціювали євроінтеграційну діяльність, інструментами здійснення якої якої 
стало підписання Болонського процесу і Лісабонської стратегії. Одним з ключових пріоритетів обох 
програм є перетворення європейського простору вищої освіти на найпривабливіший для світової 
академічної спільноти регіон. Започаткування і розвиток програми міжнародної академічної 
мобільності Еразмус-Мундус та дослідницької мобільності – Марі-Кюрі стало важливими кроками на 
шляху досягнення окресленої мети.  

На нашу думку, успіх розвитку міжнародного виміру вищої освіти в значній мірі залежав від 
діяльності національних агенцій, міжнародних організацій, регіональних угрупувань, 
університетських консорціумів, урядових департаментів та окремих ВНЗ. Дата заснування більшості 
на сьогодні відомих суб’єктів організації студентської мобільності припадає на минуле століття. 
Проте, вони не лише інтенсифікували досліджуваний процес у минулому, а й сьогодні продовжують у 
значній мірі організовувати академічний мобілізаційний рух у світі. 

Ми вважаємо, що вже з початком ХХ століття, а особливо в 90-х роках, відбувалися очевидні 
зміни в глобальній картині руху мобільного студентства. Історичні катаклізми, зміна політичного 
устрою деяких держав, виникнення наднаціональних організацій, інтеграційні та глобалізаційні 
процеси беззаперечно вплинули на типологію, активність  і напрям потоків мобільної молоді. Під 
дією вищезазначених факторів студентська мобільність набула структурованого організованого 
характеру особливо в регіонах, де діють домовленості політичного, економічного або 
міжуніверситетського академічного партнерства. Індивідуальна мобільність є досить популярною 
формою організації, але вона втрачає свою спонтанність, оскільки на залучення іноземних студентів 
спрямована детально продумана маркетингова політика як окремих ВНЗ, так і спеціально створених 
національних агенцій. 
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Вищезазначені факти переконують, що академічна студентська мобільність – це процес чутливий 
до безпосереднього та опосередкованого впливу зовнішніх факторів; кожний із вказаних історичних 
періодів розвитку студентської мобільності відрізняється від попереднього збільшенням кількості 
суб’єктів організації студентської мобільності, а ті, в свою чергу, впливають на характер 
досліджуваного процесу. Так, у таб. 1 представлені узагальнені висновки стосовно суб’єктів 
організації академічної мобільності та періодизації процесу.   

Таблиця 1. 
Етапи розвитку академічної студентської мобільності та суб’єкти її організації 

 

Етапи розвитку академічної 
студентської мобільності 

Суб’єкти організації академічної студентської 
мобільності 

1) приватний або церковно-приватний 
(Середньовіччя) 

приватна особа, церква 

2) державно-церковно-приватний (з кінця 
ІV до початку ХХ ст.) 

приватна особа, держава, церква 

3) громадсько-професійно-приватний (з 
початку ХХ ст. до 90-х років минулого 
століття) 

держава, приватна особа, національні 
маркетингові організації, міжнародні й 
регіональні організації  

4) новітній (від 90-х ХХ ст. до сьогодення) наднаціональні організації, держава, приватна 
особа, національні маркетингові агенції, освітні 
професійні організації, освітні консорціуми, 
мережі інформаційних центрів, студентські 
організації, ВНЗ, тощо.  

 

Серед значимих агенцій національного рівня сучасного етапу розвитку академічної мобільності 
слід назвати  Американську раду освіти (АСЕ 1918 р. засн. США), Інститут міжнародної освіти (IIE 
1919 р. засн. США), Німецьку службу академічних обмінів (DAAD 1925 р. засн. Німеччина), 
Британську Раду (the British Council 1934 р. засн. Великобританія), Організація з питань 
міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти Голландії (NUFFIC 1952 р. Голландія), 
Незалежну консультаційну агенцію з питань освіти в Австралії (IDP Education Australia 1969 р. засн. 
Австралія), Центр міжнародної мобільності Фінляндії (СIMO 1991 р. засн. Фінляндія), Міжнародну 
раду освіти Ірландії (International Education Board Ireland 1993 р. засн. Ірландія), Канадську мережу 
освітнього співробітництва (CEC Network 1995 р. засн. Канада), Державну агенцію "Освіта в Франції" 
(Edu-France 1998 р. засн. Франція). Серед організацій міжнародного рівня: ЮНЕСКО (1945 р. засн.), 
Європейський Союз (1950 р. засн.), Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
(1961 р. засн.) та інші. Міжнародні професійні організації в галузі освіти представлені Асоціацією 
фахівців з міжнародної освіти (NAFSA 1948 р. засн.), Союзом університетів Латинської Америки 
(1949 р. засн.), Асоціацією країн Південно-Східної Азії та тихоокеанського регіону (ASEAN 1967 р. 
засн.), Асоціацією регіонального співробітництва країн Південної Азії (SAARC 1985 р. засн.), 
Європейською асоціацією університетів (2001 р. засн.). Типологію головних суб’єктів організації 
студентської мобільності, які існують в глобальному просторі сьогодення, представлено на рисунку 1. 
Всі суб’єкти розділені за географічним ареалом і рівнем глобальності їх функціонування.   

Формування національної освітньої політики, складовою якої є налагодження та підтримка 
міжнародних академічних зв’язків, довгий час перебувало в компетенції міністерств освіти, науки і 
міністерства закордонних справ. З середини дев’яностих років минулого століття у провідних країнах 
світу міжнародний компонент національної освітньої політики став предметом інтересу багатьох 
інших зацікавлених сторін. Зокрема, в процес регламентації академічної мобільності  включилися 
фахівці в галузі міграційної політики, працевлаштування, торгівлі. Але, як стверджує 
всесвітньовідомий експерт з питань розвитку транснаціональної освіти Джейн Найт: "Не лише 
державними працівниками поповнилися лави творців міжнародного компонента національної 
політики – регіональні неурядові агенції та міжнародні організації (ЮНЕСКО, ОЕСР та Світовий 
Банк) стали впливовими суб’єктами організації академічної мобільності кінця двадцятого століття" 
[5: 6]. 

Підтвердження цієї думки знаходимо і в заяві німецьких науковців Керстін Мартенс і Королін 
Балзер, які вважають, що з кінця минулого століття міжнародні організації інтенсифікували свій 
вплив на процес творення національної освітньої політики. Діяльність міжнародних організацій 
допомагає політичним діячам зорієнтуватися як краще модернізувати національну систему освіти [6].  

У кропіткому процесі формування міжнародного компоненту в межах національної освітньої 
політики міжнародним організаціям відведена роль так званих "мозкових центрів" та "авторитетних 
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радників". Їх наукові співробітники виконують пошукову, аналітичну, організаційну та 
координаційну функції. Вони вивчають стан розвитку освітнього сектора у різних геополітичних 
регіонах, аналізують отримані результати, готують аналітичні доповіді, опрацьовують статистичні 
дані, ініціюють тематичні обговорення нагальних проблем на рівні державних діячів, прогнозують 
тенденції розвитку освіти, готують та впроваджують освітні програми, а деякі з них навіть 
виступають консолідуючою силою на шляху творення єдиного освітнього простору.  

Чудовим прикладом впливу міжнародної організації на інтенсифікацію процесу студентської 
мобільності, на нашу думку, є впровадження Європейським Союзом програми ERASMUS (1987 р.). 
Першочерговим завданням новоствореної програми стало сприяння міжуніверситетським обмінам 
студентів і викладачів. У 1995 р. ERASMUS переросла в програму SOCRATES/ERASMUS, коло 
інтересів якої вже не обмежувалося лише двосторонніми обмінами. Згідно зі змістом діяльності 
програми, на сучасному етапі її розвитку до студентських та викладацьких обмінів додалися ще 
співпраця в розробці нових навчальних програм, утворення міжнародних фахових мереж, розробка 
міжнародних стандартів академічних ступенів та виробничих кваліфікацій, стандартів якості 
неперервної освіти. Незважаючи на розмаїття нових напрямків діяльності, розвиток академічної 
мобільності не залишається без належної уваги. Місією ERASMUS було і залишається зміцнення 
міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти шляхом підтримки студентської мобільності в рамках 
європейського регіону та заохочення студентів і науковців з інших регіонів  долучитись до 
європейської вищої освіти. 

Проблема міжнародної академічної мобільності систематично висвітлюється на сторінках 
доповідей ОЕСР. Зокрема, проаналізувавши вагомі доробки експертів ОЕСР за останні п’ять років 
("Internationalisation and Trade in Higher Education: Opportunities and Challengers" (2004), "Education 
Policy Analysis: Focus on Higher Education 2005-2006" (2006), "Education at Glance: OECD Indicators" 
(2007), "Cross-border Tertiary Education: a Way Towards Capacity Development" (2007), "Education at 
Glance: OECD Indicators" (2008), "Tertiary Education for the Knowledge Society" (2008)) ми виявили, що 
різні аспекти цього явища потрапили в поле зору фахівців. Предметом їх аналізу стали: стан розвитку 
академічної мобільності в країнах ОЕСР і у світі в цілому; причини розвитку академічної мобільності; 
шляхи оптимізації процесу; якість вищої освіти, яка пропонується країною-експортером освітніх 
послуг; вплив академічної мобільності на розвиток людських ресурсів; обумовленість характеру 
мобільності чотирма стратегіями розвитку інтернаціоналізації; визначення переваг і недоліків 
досліджуваного процесу.  

Подібно до міжнародних політичних та економічних організацій, діяльність наднаціональних 
освітніх консорціумів, міжнародних професійних організацій в галузі освіти та регіональних 
інформаційних центрів важко переоцінити. До їх арсеналу входить інформаційна, організаційна, 
регулятивна функції та фінансування проектів наднаціонального масштабу. 

Після детального вивчення глобальної картини стану вищої освіти, оцінки потенціалу 
національної системи освіти на глобальному ринку освітніх послуг та ознайомлення з 
рекомендаціями міжнародних організацій уряд визначає стратегії впровадження міжнародного 
компонента в національну освітню політику. Одним із проявів міжнародного виміру національної 
освітньої політики є розвиток студентської мобільності. Відповідальність за реалізацію обраної 
стратегії покладається на суб’єкти організації студентської мобільності національного рівня. Її 
реалізація передбачає створення національного бренду і маркетинг системи національної освіти на 
глобальному ринку, рекрутування іноземних студентів та підтримку академічного співробітництва.   

Ефективність та продуктивність  схарактеризованого процесу підтверджується статистичними 
даними про зростання кількості мобільних студентів у світовому масштабі. Особливо стрімкий ріст 
помітний за часів новітнього періоду: за підрахунками ОЕСР і Інституту Статистики ЮНЕСКО 
кількість мобільних студентів збільшилася більш, ніж вдвічі за 10 років (1995 р. – 1,3 млн. чоловік, 
2005р. – 2,7 млн. чоловік) [7: 303]. Експерти прогнозують такий же стрімкий прогрес і в майбутньому. 
Зокрема, передбачається, що в 2020 р. цифра сягне 5,8 млн., а в 2025 р. вона доросте до позначки 5,8 
млн. чоловік [8: 243]. 

 
Суб’єкти організації студентської 

мобільності національного  рівня 
Суб’єкти організації студентської                                    

мобільності наднаціонального рівня 

 



С.В. Вербицька. Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку та суб’єкти організації 

25 

1. Державні департаменти 
(міністерство освіти, 
міністерство закордонних 
справ  та ін.)  

1. Міжнародні  
культурно-освітні та 
політичні організації 
(Європейський Союз, 
ЮНЕСКО, ОЕСР та ін.) 

2. Освітні професійні 
організації (ІІЕ, АЕІ, фонд 
Форда, фонд Сороса та ін.) 

3. Освітні рекрутингові 
організації (Британська Рада, 
Edu-France, DAAD, NUFFIC, 
IDP Education Australia, 
CIMO, International Education 
Board Ireland, ACE, та ін.) 

2. Міжнародні 
професійні організації в 
галузі  вищої освіти 
(IUA, NAFSA, UMAP, 
IESALC, EUA тощо). 

4. Студентські організації  

5. ВНЗ 

6. Освітні консорціуми 
("Destination Indiana", "Study 
Washington", "British 
Columbia" та ін.) 

7. Мережі інформаційних 
центрів (Education USA, 
NZIMN та ін.) 
 

8. Приватні особи 

3. Студентські 
організації (ESU та ін.) 

4. Освітні консорціуми 
(CONAHEC, PEER 
Consortium, Europaeum, 
Coimbra Group, 
Compostela group, 
Santander Group, UNICA, 
Utrecht Network та ін.) 

5. Регіональні 
інформаційні центри 
(EYRIDICE) 

 
Міжнародна 
студентська 
академічна  
мобільність 

 
Рис. 1. Типологія суб’єктів організації студентської мобільності різних рівнів функціонування 

 
На міжнародній освітній арені можна виділити беззаперечних лідерів експорту освітніх послуг. 

Згідно з даними Інституту Статистики ЮНЕСКО за 2006 рік до шести провідних провайдерів вищої 
освіти для іноземних студентів ввійшли: Сполучені Штати (572,509 чол. 23%), Великобританія 
(300,056 чол. 12%), Німеччина (260,314 чол. 11%), Франція (237,587 чол. 10%), Австралія (166,954 
чол. 7%) і Японія (107, 030 чол. 5%) [9: 35]. Але впевненості в абсолютному довічному лідерстві не 
має ні одна з країн. Наприклад, США, залишаючись лідером за кількісним показником студентської 
мобільності, продемонстрували найнижчий індекс його зростання після вересневих подій 2001 року. 
Аналітики помітили подібну ситуацію і в Німеччині та Великобританії. Австралія, Канада, Франція, 
Голландія, навпаки, збільшили частку іноземних студентів у власних університетах [7: 244]. Що 
стосується Австралії, то вона все впевненіше почувається в ролі провайдера освітніх послуг для 
споживачів Південно-Східного Азії та тихоокеанського регіону. Інші представники цього 
географічного ареалу (Китай, Сінгапур, Індія) вже не вважають себе лише постачальниками студентів 
до іноземних ВНЗ. Вони розробляють власні стратегії  рекрутування мобільних студентів. 

Враховуючи вищезазначені факти, можна стверджувати, що студентська мобільність – це 
історичне явище, яке відоме людству ще з часів Середньовіччя. Типологія, характер, напрям і 
тенденції розвитку студентської мобільності формуються під впливом численних факторів (історичні 
події світового, регіонального та національного масштабу, політична ідеологія правлячого уряду, 
демографічні зміни, стан економічного розвитку держави, рівень розвитку національної системи 
освіти, конкуренція на ринку праці тощо). Протягом перших двох досліджуваних періодів 
студентська мобільність носила індивідуальний спонтанний характер і лише в минулому столітті під 
впливом заснуванням та подальшої діяльності багатьох суб’єктів організації студентської мобільності 
вона набула організованого характеру. На сьогоднішній день у світовому масштабі точиться жорстка 
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боротьба за мобільних студентів, тому вибір вдалої стратегії по заохоченню мобільної молоді стала 
особливо актуальною проблемою для багатьох країн світу. Запровадження стратегій розвитку 
міжнародної мобільності стало одним з пріоритетних завдань національної політики провідних країн 
світу. 

На подальший розгляд заслуговують проблеми залежності характеру студентської мобільності від 
стратегій інтернаціоналізації; визначення мотивації потенційних мобільних студентів; визначення 
тенденцій розвитку студентської мобільності; визначення переваг, які надає мобільному студенту 
навчання за кордоном. 
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Матеріал надійшов до редакції 20.01. 2009 р.    

Вербицкая С. В. Международная студенческая академическая мобильность: 
этапы развития и субъекты организации. 

В статье исследованы четыре исторических периода развития студенческой мобильности, 
определены главные события, повлиявшие на характер исследуемых процессов, определены главные 
субъекты организации студенческой мобильности. Отмечается, что внедрение стратегий развития 
международной мобильности является одним их приоритетных заданий национальной политики 

лидирующих стран мира. 

Verbytska S. V. International Student Academic Mobility: 
the Periods of its Development and Subjects of Organization. 

The development of student mobility during four historical periods was investigated in the article. The author 
defined the main events that caused the type and character of the process. The policy-makers of national and 
supranational level that coordinated the process were determined and classified in the article. It is pointed 

out that the introduction of the international mobility process strategies is one of the main tasks in the 
national policy of the leading states. 

 

http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/5/9/9/4/pages59945/p59945-17.php


 

© Гриднєва Л. М., Перебийніс В. І., 2009 
27 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 81’33=161.2(075) 
Л. М. Гриднєва, 

кандидат філологічних наук, доцент, 
науковий співробітник  лабораторії комп’ютерної лінгвістики 

(Київський національний лінгвістичний університет); 
В. І. Перебийніс, 

доктор філологічних наук, професор 
професор-консультант кафедри германської і фінської філології 

(Київський національний лінгвістичний університет) 

ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА 

Статтю присвячено вивченню формування реєстру англо-українського навчального словника. 
Зазначається, що цей реєстр повинен відповідати програмам іноземної мови на певному етапі її 
викладання, включати обмежену кількість часто вживаних слів з високою словотвірною та 

сполучувальною потенцією. Зроблено висновок, що при його формуванні слід спиратися як на лексичні 
мінімуми, так і на частотний словник. 

Призначення навчальних словників – забезпечити навчальний процес вивчення іноземної мови. Це 
означає, що словники повинні відповідати програмі викладання її у школі чи вищому навчальному 
закладі. Зрозуміло, що програми з іноземної мови залежать від рівня викладання та спеціалізації 
навчального закладу. Отже, повинні створюватися серії навчальних словників для різних рівнів 
вивчення мови та різних видів [1].  

Як правило, виділяють три рівні вивчення іноземної мови: початковий, середній і просунутий. 
Тому повинно бути принаймні три навчальних словники: для першого, другого та третього рівнів. 
Вони відрізняються один від одного перш за все обсягом реєстру, а також деталізацією словникової 
статті. У навчальній лексикографії визначено, що обсяг реєстру словника першого рівня – 2000-2500 
слів, другого – до 5000 слів, третього – до 10 000 слів. Саме таким обсягом реєстру характеризуються 
навчальні словники англійської мови [2; 3]. Перші 2000 найчастотніших слів становлять реєстр 
словника першого рівня і потім відмічаються у словниках вищих рівнів. Тобто словники трьох рівнів 
будуються концентрично: у кожний словник наступного рівня включається реєстр словника 
попереднього рівня і додається відповідна кількість нових слів. Представлена стаття має на меті 
аналіз особливостей формування реєстру навчальних словників.  

У лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київского національного лінгвістичного університету 
укладено англо-українські навчальні словники першого [4] і другого [5] рівнів, які існують у 
паперовому і комп’терному форматі (www.mova.info). 

При формуванні реєстру словника першого рівня ми спиралися на аналіз лексичних мінімумів, 
підручників з англійської мови як іноземної, виданих у Великобританії, США та Німеччині, і на 
частотний словник, укладений з навчальною метою на навчальних текстах з різних дисциплін, що 
вивчаються в середній школі [6], обсяг вибірки – 5 млн словживань. 

Використання лексичних мінімумів та підручників забезпечувало орієнтацію на програму 
початкового рівня вивчення мови, а частотний словник – відбір достатньою мірою частотної лексики: 
до реєстру включалися слова, частота яких становила 100 і більше вживань. 

Якщо слово мало частоту не нижчу заданого порогу, але не відповідало програмі тематично, 
семантично чи мало стилістичне забарвлення, воно не вкючалося до реєстру, що і сталося, наприклад, 
зі словами acid кислота (частота 140),  adopt усиновляти; засвоювати; привласнювати  (частота 145), 
aluminium алюміній (частота 134), altitude висота над рівнем моря (частота 165), ancestor  предок, 
праотець (частота 153),  banana банан (частота 198), buffalo буйвол, американський бізон (час-
тота 302) та ін.  

Формування реєстру словника другого рівня передбачає доповнення реєстру словника першого 
рівня приблизно такою ж кількістю лексем. Для цього аналізувався реєстр навчального словника [5], 
відібрані з нього слова включалися в реєстр, якщо їх частота становила 50 і більше вживань у 
частотному словнику [6]. Отже, доповнення реєстру словника спиралося на поєднання тематичного та 
стилістичного підходів, що цілком виправдано, як показує використання цього словника. 

Але доповнення реєстру для словника вищого рівня полягає не лише у збільшенні кількості 
словникових статей, а й у внесенні змін до будови словникової  статті: збільшується кількість значень 

http://www.mova.info


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  
 

28 

ряду реєстрових слів і кількість наведених у статті словосполучень чи ілюстративних прикладів. Для 
ефективного розв’язання цієї задачі дуже корисними були б семантичні частотні словники, яких, на 
жаль, у нашому розпорядженні немає. Допомагали дані словників сполучуваності, особливо 
довідника найчастотніших англійських словосполучнь [7], але він наводить дані для менш ніж 500 
слів.  

Зараз розпочато роботу по укладанню навчального англо-українського словника третього рівня, 
яка своїм першим етапом має доповнення реєстру словника другого рівня приблизно 5000 нових 
реєстрових слів. 

Перше завдання, яке стоїть перед упорядниками навчального словника, – відібрати лексичний 
оптимум, обумовлений програмами: робити це треба  так, щоб забезпечити включення  до словника 
найбільш потрібних для кожної теми слів. Формування реєстру  розбивається на дві  задачі: 1) підбір 
достатньо великого списку слів  і  2) перевірку їх на вживаність і частотність.  

Як і в роботі з уже виданими й упорядкованими словниками, добір нових лексем до реєстру 
відбувається з урахуванням досягнень лексикографів англомовних країн, а саме Великобританії та 
Сполучених Штатів Америки. На першому етапі було використано три словники середнього та 
вищого рівнів: Longman. Wordwise Dictionary for pre-intermediate to intermediate Learners [3]; 
Macmillan. Essential Dictionary for learners of English [8] та Oxford Student’s Dictionary of English [9]. 
Аналіз відібраних лексем показав, що лише 58% від загальної кількості наявні в усіх трьох словниках, 
а переважна більшість (98,5%) – у двох останніх словниках [8; 9]. Це дає підставу для того, щоб у 
подальшому працювати з одним із них, наприклад Оксфордським словником [9]. 

Обмеження, чи оптимізація, кількості реєстрових слів проводиться за допомогою Частотного 
словника англійської мови Дж. Керролла, P. Девіса, Б. Річмана [8], який використовувався й раніше. 
Використання частотного словника дуже важливе, по-перше, тому,  що він також був створений з 
навчальною метою; по-друге, ще й тому, що дозволяє відібрати ті лексичні одиниці, що відповідають 
заданому порогу частоти, яким вибрана частота у 10 слововживань, тобто до реєстру вносилися слова,  
частота яких була 10 і більше. 

Щоправда, використаний частотний словник є словником словоформ, а не слів; у ньому 
констатується частота словоформи, а не леми, до того ж без урахування частиномовної 
приналежності. Тому виникає проблема лематизації та ідентифікації омонімів (омоформ): як бути у 
випадку омонімії  іменника і дієслова; іменника, дієслова і прикметника; дієслівної форми past 
participle і прикметника; дієслова та прикметника; іменника та прикметника і т.ін.?  

У кожному окремому випадку рішення приймається залежно від наявності та частотності різних 
словоформ. При великій загальній частоті словоформ, як правило, усі омоніми вносяться до реєстру. 
Так, наприклад, іменник buzz  дзижчання; гудіння; бриніння і дієслово buzz дзижчати; гудіти; 
дзинчати представлені у частотному словнику словоформами buzz (частота 67),  buzzed (21), buzzes 
(6), buzzing (48); отже доцільно ввести до реєсру обидві лексеми: buzz1 n і buzz2 v, тому що 
однозначно дієслівних словоформ 69 (48,6% від загальної частоти), а тих, які можна трактувати і як 
іменник, і як дієслово, – 78. Навіть, якщо вважати, що 50% цієї частоти належить дієсловам, то 
частота іменних форм становить 36 і втричі перевищує поріг частоти для включення в реєстр. 

Так само вирішується проблема з омонімами burrow n нора і burrow v  рити нору (burrow – 49, 
burrowed –  6, burrowing – 19, burrows – 26). Обидва омоніми breeze-іменник, який раніше не був 
внесений у реєстр попереднього словника, оскільки не відповідав програмам тих рівнів викладання 
мови, та breeze-дієслово попадають у новий реєстр на підставі високих частот  зафіксованих 
словоформ: breeze – 147, breezes – 32, breezed –2; останні дві словоформи  дієслівні; навряд чи назва 
вітру вживається у множині. Так само вирішується з омонімами braid n коса, заплетене волосся і braid 
v  заплітати косу, зав’язувати волосся, які мають достатні частоти словоформ для ідентифікації обох 
лексем  (braid – 20, braided – 17, braiding – 6, braids – 26).  

Іноді один із омонімів уже був внесений у реєстр словника нижчого  рівня, а другий додається на 
наступному етапі вивчення мови. Наприклад, іменник butter  масло наявний у всіх згаданих вище 
словниках, а  дієслово butter намазати маслом додається тільки в словник вищого рівня, тому що має 
для цього достатню загальну частоту дієслівних словоформ (buttered – 20 та  buttering – 2) і 
відповідає програмі. Так само іменник branch гілка; галузь; відгалуження; філіал, відділення наявний 
у попередньому реєстрі; а дієслово branch зі значенням розгалужуватися; галузитися, гілкуватися; 
розширюватися дописується у словник вищого рівня: сумарна частота і частоти окремих словоформ 
достатньо високі для того, щоб і дієслівна лексема  була представлена у реєстрі (branch – 243, 
branched – 8, branching – 16, branches – 345 ). Це ж стосується дієслова bubble пузиритися, кипіти; 
бити  джерелом (струменем) (bubble – 60, bubbled – 10, bubbles – 98, bubbling – 24), також іменника 
burn опік (burn –194, burns – 118), який додається в реєстр до уже наявного там  дієслова burn 
палити, спалювати, обпалювати; горіти, згорати, палати. Омоформи broken як past participle від 
break, наявний у попередніх словниках, і broken як прикметник зі значенням розбитий, зруйнований; 
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ламана, калічена (про мову); нестійкий, несталий мають дуже велику сумарну частоту – 538; і broken 
прикметник,  цілком реальний у програмах вищого рівня, теж додається до списку нових слів. 

Іноді до реєстру вноситься лише один із омонімів, а другий відкидається з різних причин: або 
через недостатню частоту словоформ, або через неможливість вирішити проблему без контексту. У 
випадку з парою слів buckle n пряжка і buckle v гнути, згинати; згинатися при частотах словоформ 
buckle  – 24, buckles – 24, buckling – 3 неможливо вирішити щось стосовно дієслова; до реєстру 
вноситься тільки іменник.  Слово bust  може бути іменником зі значенням бюст; жіночі груди і  
дієсловом зі значенням збанкрутувати, проте, судячи зі словоформ, зафіксованих у частотному 
словнику (bust – 20,  busted – 3), bust швидше за все функціонує у першому значенні; частота 
дієслівної словоформи незначна.  

Звичайно, певною мірою рішення щодо відбору нових реєстрових слів носять суб’єктивний 
характер. Це зумовлюється кількома причинами. Перша з них – недосконалість частотних словників, 
у яких (зокрема і у Дж. Керролла [8])  частота дається для словоформ, а частоти слів як суми частот 
його словоформ відсутні, при тому що  без контексту чи граматичної інформації  у словниковій статті 
неможливо розрізнити, наприклад, множину іменника і третю особу дієслова в теперішньому часі 
(Present Indefinite), інгову форму дієслова і прикметник, іменник і прикметник, прикметник і 
прислівник  та ін. 

Отже, паралельно з упорядкуванням навчальних перекладних словників і словників 
сполучуваності необхідно створювати інші частотні словники: семантичні словники з акцентом на 
частотності різних значень полісемічних слів у текстах різної тематичної та стильової приналежності, 
частотні словники словосполучень, словники омонімів з фіксацією частотності усіх можливих 
омоформ. 
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Гриднева Л. М., Перебейнос В. И. Формирование реестра англо-украинского учебного словаря. 

Статья посвящена изучению формирования реестра англо-украинского учебного словаря. 
Отмечается, что этот реестр должен соответствовать программам по иностранному языку на 
определенном этапе его преподавания, включать ограниченное количество часто употребляемых 
слов с высокой словообразовательной потенцией и сочетаемостью. Сделан вывод, что  при его 

формировании следует основываться как на лексических минимумах, так и на частотных словарях. 

Grydnieva L. М., Perebeynos V.I. Forming of the Glossary of the English-Ukrainian Learners Dictionary.  

The article is dedicated to the study of English-Ukrainian learners' glossary formation. It is pointed out that 
this glossary must correspond to the program of teaching a language at a certain level of its study, includes a 

restricted number of highly frequent words having a high word building and combinatorial potential. The 
conclusion is made that while forming it both lexical minimums and frequency dictionaries should be used. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  

 

© Михайленко В. В., 2009 
30 

УДК 811.11-112: 81'372 
В. В. Михайленко, 

доктор філологічних наук, професор 
(Буковинська державна фінансова академія, м. Чернівці) 

MОДУСНИЙ МАРКЕР У СТРУКТУРІ ДИСКУРСУ 

Модусний маркер виражає відношення мовця до суб’єкту/об’єкту мовлення, при чому зберігає 
первісну імпліцитну рису, яку можна "прочитати" лише в межах дискурсу. Таким чином зазначений 
маркер має складну семантику та представлений скомпресованою предикатною структурою. 
Філософія модальності потребує перегляду системи абстрагованих конструктів та їхнього 

вивчення за допомогою дискурс-аналізу. 

Сучасна парадигма лінгвістики формується як антропологічна – дослідження мовних процесів  
потребує обов’язкового  включення людського (суб’єктивного) фактору, де в центрі знаходиться 
мовна особистість. Отже лінгвістика кінця ХХ – початку ХХІ століття визначаться феноменом мовця, 
що викликало кардинальні зсуви в методології аналізу, зміну парадигми та перехід від системно-
структурної  схеми, абстрагованої від мовця (Ю. Н. Караулов, А. М. Ломов, С. Е. Никитина), схеми 
заради схеми (Ф. де Соссюр, Л. Блумфілд) і перехід до лінгвістики антропоцентризму. А це, у свою 
чергу, змусило не тільки розробляти нові напрями але над усе переглянути традиційні питання 
мовознавства – взаємозв’язок: людини – мова – суспільство. Людина (мовець) стала самою 
актуальною загальнонауковою проблемою сьогодення. Людський фактор знаходить своє вираження у 
структурі, семантиці, функціонуванні будь-якого складового мовної системи, тому що мова та 
людська свідомість пов’язані між собою таким чином, що діяльність свідомості супроводжується 
мовною діяльністю, відповідно, утворюється процес мовленнєвого мислення (С. Д. Кацнельсон 1972).  

Маркери дискурсу включають розділові питальні речення, парцеляти, модальні 
дієслова/прагматичні частки або модальні конструкції, які мають спільний компонент у своїй 
семантиці – авторську інтенцію. Ми сподіваємось, що дискурс-аналіз допоможе виділити достатню 
кількість фактів для подальшої організації функціонально-семантичного поля "інтенція". Число 
публікацій у цьому напряму постійно зростає [1; 2; 3], відповідно, сформовані три школи.  

Перша проводить щорічні семінари з дискурсу, його складових та парцельованих структур, як 
невід’ємної його риси. 

Друга присвячує свою діяльність функціонуванню парцельованих структур у рамках дискурсу. 
Третя вивчає можливості формалізації парцелятів для подальшої машинної обробки тексту. 
Як відомо, будь-який мовленнєвий континуум – дискурс, висловлювання – складається з двох 

центрів – диктуму та модусу (терміни Ш. Балі). Диктум – предметно-логічний зміст висловлювання – 
співвідноситься з описом певної ситуації, тоді як модус виражає відношення ситуації до дійсності 
(об’єктивна модальність), а також відношення  мовця до дійсності (суб’єктивна модальність). 
"Категорія суб’єктивної модальності фіксує мовними засобам одну з властивостей психіки людини: 
здатність протиставляти "я" та "не-я" (концептуальний початок нейтрально інформативного фону) в 
межах висловлювання" [2: 303]. Виявлення мовних засобів вираження суб’єктивної модальності у 
дискурсі становить мету дослідження. 

Поняття модальності було запозичене із класичної формальної логіки, але з часом втратило свою 
визначеність. Модальність трактується як відношення, що встановлюється мовцем між змістом 
висловлювання і об’єктивною дійсністю. Щодо співвідношення з об’єктивною дійсністю слід 
розмежовувати об’єктивну і суб’єктивну модальність. Об’єктивна модальність – це відношення 
повідомлюваного до того чи іншого плану дійсності: те, про що повідомляється, мислиться як реальне 
або як ірреальне, тобто можливе, бажане. Суб’єктивна модальність – це відношення мовця до 
висловлюваного. Суб’єктивно-модальне значення передбачає посилення експресивної оцінки, 
переконаність або непевність, незгоду або згоду [4: 148]. У граматиках різних мов форми 
комунікативної модальності (повідомлення, питання, спонукання) часто розглядаються в розділі 
синтаксису простого речення, а форми суб’єктивно-оцінної модальності кваліфікуються як 
морфологічні категорії дієслова у розділі про частини мови.  

Мовними засобами вираження суб’єктивної модальності на рівні мікро тексту є модальні слова та 
словосполучення, особливі синтаксичні конструкції, порядок слів, інтонація та ін. Одним із способів 
реалізації модусу виступає так звана "я-тема", коли предметом мовлення стає точка зору мовця, 
представлена наступними структурами:   

I think, I believe, I bet, I guess, I understand, I consider, I presume, I reckon, I hope, I conceive, I 
conclude, I deem, I determine, I esteem, I estimate, I hold, I imagine, I judge, I regard, I suppose, I surmise, 
etc., які мають загальне значення "Я + моє ставлення", наприклад: 

1. I think it spoils it when they tie their feet together. (G. Orwell) 
2. From time to time Winston caught some such remark as ‘I think you’re so right, I do so agree with     

you’, uttered in a youthful and rather silly feminine voice. 
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3. Burned her quite badly, I believe. 
4. You take a scholarly interest in Newspeak, I believe? 
5. Do you remember writing in your diary, ‘I understand HOW: I do not understand WHY’? 
6. Yes, I consider myself superior. 
7. ‘I suppose we may as well say good-bye,’ she said. 
8. I suppose there are four. 
9. If, you really want to know, I imagined that you had something to do with the Thought Police. 
‘I bet that picture’s got bugs behind it,’ said Julia. 
10. I suppose it’s almost time we were leaving. I must start washing  paint off. 
11. I think it spoils it when they tie their feet together. 
Ми розглянули речення з зазначеною структурою в авторському дискурсі Дж. Орвела  "1984", де, 

зазвичай, вона використовується на початку речення слугує певною матрицею (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11). У 
реченнях (3, 4) ця структура виступає функціональним синонімом другої частини розділового 
питання: 

3. Burned her quite badly, I believe. 
3.1. (It) Burned her quite badly, didn’t it? 
4. You take a scholarly interest in Newspeak, I believe? 
4.1. You take a scholarly interest in Newspeak, don’t you? 
Таким чином, мовець виражає питання, сумнів і свою  впевненість до ситуації, що робить дану 

одиницю багатозначною у структурі дискурсі. У реченні (9) структура виконує роль головного 
речення класичного складно підрядного речення, де сполучник that  указує на підрядний зв’язок. 
Дискурс аналіз виявив три типологічні риси: 

(1) при переході предикативної структури (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11) у модусний маркер відбувається 
елімінація сполучника,  

(2) при переході в розділовий конструкт (3, 4) відбувається "транспортація" з початкової позиції у 
кінцеву позицію,  

(3) при останній трансформації кома обов’язкова.  
Запропоновані гіпотези та результати попереднього дискурс-аналізу змушують нас повернутися 

до розгляду категорії модальності у ракурсі дискурсивної теорії та когнітивної лінгвістики. 
Модальність – функціонально-семантична категорія, що виражає різні види відношення 
висловлювання до дійсності, а також різні види суб’єктивної кваліфікації повідомлюваного. Категорія 
модальності як понятійна категорія, на думку З. Я. Тураевої, пов’язана з  важливими аспектами буття 
та його відображення у свідомості та мові людини; в основі даної категорії лежать універсальні 
категорії логіки, які організують раціональну свідомість людини (Тураева 1994). У модальності 
виражається суб’єктивний момент висловлювання, проекція об’єктивної дійсності через свідомість 
мовця, тому суб’єктивну модальність у широкому розумінні можна визначити як гіперкатегорію, що 
передає ставлення мовця до повідомлення, як точку зору мовця на відношення висловлювання до 
дійсності на парадигматичній вісі дискурсу. 

У роботі прийнято наступне визначення категорії модальності: модальність – це мовна категорія, 
що виражає оцінку мовцем способу існування зв’язку між об’єктом дійсності та його ознакою, а 
також ступінь пізнання та бажаності здійснення цього зв’язку для мовця. З цього визначення 
випливає, що в основі категорії модальності перебуває інтелектуально-розумова оцінка, що не дає 
підстав відносити до її сфери різні види емоційної оцінки. Закріплення за суб’єктивною модальністю 
статусу функціонально-семантичної категорії націлює увагу дослідників здебільшого на вивчення її 
польової структури та засобів вираження з їх ієрархізацією й визначенням ядерних і периферійних 
засобів у структурі дискурсу. 

Суб’єктивна модальність тексту, а особливо дискурсу, не тотожна суб’єктивно-модальним 
значенням окремо взятого речення, оскільки в будь-якому дискурсі механізм витворення 
суб’єктивних смислів є складнішим, на відміну від реченнєвої суб’єктивної модальності з її 
функціонально-семантичною природою. Дискурс, за визначенням, передбачає прагматичну 
координату, яку в драматургічному дискурсі витворюють персонажі-мовці, ситуація мовлення 
з екстралінгвістичним об’єктом, навколо якого розгортається комунікативна дія, та темпорально-
локальна прив’язаність діалогу. Оскільки в центр модальності дискурсу поставлений суб’єкт-мовець 
як джерело мовлення, який відповідає за його зміст і за весь процес комунікації, в нашій роботі ми 
підтримуємо підхід до модальності як семантико-прагматичної категорії, що був запропонований 
О. В. Милосердовою [3: 32], яка розглядає модальність як складну структуру, що визначається в 
першу чергу тим, що в ній знаходить своє мовне вираження творчий характер мовної особистості, яка 
відбиває у своїй свідомості відношення повідомлюваного до об’єктивної дійсності [5: 404-411].  
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Декомпозиція дискурсу на складники: продуцент – референтна ситуація – мовний континуум – 
реципієнт, дає можливість простежити, що модальність породжується перетином семантичної та 
прагматичної координати, при цьому компоненти вертикальної осі, "продуцент – реципієнт", тяжіють 
до прагматичного розгортання комунікативної взаємодії, вертикальна вісь, "референтна ситуація – 
мовний континуум (як складник дискурсу)", – до семантичної, горизонтальної вісі. Саме такий 
семіотичний погляд на проблему дозволяє надати суб’єктивній модальності дискурсу кваліфікації 
семантико-прагматичної категорії. 

Ставлення суб’єкта мовлення до дійсності може виражатися одиницями й засобами різних мовних 
рівнів: лексичними, фразеологічними, граматичними, синтаксичними, стилістичними, 
композиційними, інтонаційними. 

Засоби вираження суб’єктивної модальності функціонують як модифікатори основної модально-
предикативної кваліфікації, що виражається способом дієслова, і здатні перекривати об’єктивно-
модальні характеристики, при цьому об’єктом факультативної оцінки може стати не тільки 
предикативна основа, але й будь-який інформативно-значущий фрагмент повідомлення, у такому 
випадку на периферії речення виникає імітація додаткового предикативного ядра чи, принаймні, 
вагомого смислового компонента. 

З-поміж усіх суб’єктивно-модальних форм у структурі дискурсу (авторського, художнього, наукового, 
газетного) частки є недостатньо дослідженими одиницями. Проте, у світлі мовознавчих студій останнього 
часу стає зрозумілим, що традиційний аналіз часток як службових слів не цілком придатний для дискурс-
аналізу різних типів модальності. Частиномовний статус частки трактується неоднозначно. Більшість 
учених підтримують широке тлумачення часток, до яких зараховують усі службові слова, а інші надто 
вузько розуміють термін "частка", вживаючи його на позначення окремої службової частини мови, яка 
надає додаткових семантичних відтінків певному слову або реченню в цілому. Згідно з концепцією 
функціонального синтаксису, І. Р. Вихованець (2004) називає частки "аналітичними синтаксичними 
морфемами", що оформлюють речення, виділяючи тему, рему при актуальному членуванні чи створюючи 
комунікативний тип речення. Ми вважаємо, що наш об’єкт дослідження переживає транспозицію 
семантико-синтаксичної одиниці в модальну частку у структурі дискурсу.  

Трактування модусного маркера як спеціалізованої суб’єктивно-модальної форми – один з 
найбільш актуальних підходів до вивчення дискурсу, позначених співвідношенням об’єктивної та 
суб’єктивної модальності, що накладаються одна на одну, взаємодіють. 

Далі в нашій роботі необхідно розглянути категорію модальності тому, що модусний маркер є одним із 
функціональних синонімів вираження авторського модусу, тобто адресант, вживаючи маркер, намагається 
показати свої емоції, свою оцінку стану речей, своє відношення до висловлюваного для того, щоб адресат 
правильно інтерпретував його повідомлення. Термін "модальність" використовувався для позначення 
широкого кола явищ різних за змістом, граматичними якостями, ступенем сформованості на різних рівнях 
мовної структури. Модальність – це функціонально-семантична категорія, що виражає різні види 
відношення висловлювання до дійсності. До сфери модальності включають оцінку мовцем змісту 
висловлювання з точки зору реальності-ірреальності та оцінку мовцем ступеня впевненості в достовірності 
висловлювання. Більшість дослідників визначають цю категорію як протиставлення суб’єктивна 
модальність – об’єктивна модальність. Об’єктивна модальність – одна з категорій, що формують 
предикативну одиницю речення, виражає відношення висловлювання до дійсності з точки зору реальності 
та ірреальності. 

Суб’єктивна модальність – це відношення суб’єкта до висловлювання, що є факультативною ознакою 
висловлювання. Смислову основу суб’єктивної модальності утворює поняття оцінки. Оцінка в цьому 
випадку є категорією, що ґрунтується на ціннісній орієнтації мовця й охоплює поняття "схвалення-
засудження" або "добре-погано". Відмінність між "емотивністю" й "оцінкою" міститься в узагальненому 
значенні "оцінних" предикатів (схвалення/засудження) та спеціалізованості, розгалуженості емотивних 
(зневага, захоплення та ін.). Емотивність ґрунтується не на ціннісній картині світу, як оцінка, а на 
соціальних, ситуативних, особистих характеристиках мовця. Іншою ознакою суб’єктивної модальності в 
дискурсі є її зв’язок з категорією оцінки. Суб’єктивно-модальну семантику висловлювання чи 
континууму, як основної структурної одиниці дискурсу  породжує автор/адресант: висловлюючись про 
референтну ситуацію, оцінює її. Проведений дискурс-аналіз дозволяє констатувати, що в основі 
суб’єктивної модальності  лежить філософська категорія оцінки, яка позитивно чи негативно аранжує 
модальне ставлення мовця до предмета розмови й виступає в тісному зв’язку з іншими модифікаторами 
основного смислового навантаження висловлення – емоційністю, експресивністю, стилістичним 
забарвленням, які створюють модально-оцінну рамку висловлення [6: 767], що реалізує комунікативні цілі 
– прагматико-когнітивні (поінформувати), прагматико-оцінні (висловити оцінку, спровокувати 
позитивне/негативне ставлення), прагматико-емоційні (самовиразитися, викликати почуття). Отже, 
суб’єктивна модальність  дискурсу може розглядатися як спільність категорії оцінки та емоційно-
експресивного ставлення до повідомлюваного. 

Додаткове суб’єктивно-модальне значення, яке нашаровує адресант на своє вербальне 
повідомлення, виникає на основі його мовної картини світу. 
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На формування і характер модальності дискурсу впливають такі екстралінгвістичні фактори як 
сам об’єкт, особистість автора, його світосприймання тощо, які і відображаються з допомогою різних 
мовних засобів, у тому числі і модального маркера [5: 405-411].  Відповідно, модусні маркери 
належать до функціонально-семантичної парадигми (поля) засобів вираження модальності у сучасній 
англійській мові. Функція співвіднесення ядерного елемента із протичленом, вираженим у дискурсі 
експліцитно чи імпліцитно, та індикація імплікованих у висловлюванні значень робить маркери 
когнітивними операторами співвіднесення в дискурсі двох або більше суджень. Модусні маркери 
здатні виражати різні типи експресивної суб’єктивної модальності, тобто відношення мовця до 
висловлювання. Модусний маркер – маніфестація мовцем своєї присутності у висловлюванні, тобто, 
як вважає М. П. Кочерган, це засіб вираження його особистості: ставлення до інформації, емоції, 
пов’язані з нею, ставлення до співрозмовника [7: 266]. Нашарування на модус мовця додаткових 
семантичних компонентів у структурі дискурсу можна визначити як процес моралізації – 
двовекторний процес, який, по-перше, спрямований  на самого мовця, намір якого полягає в 
самовираженні, емоційному прояві, з’ясуванні думок адресата, оцінці, по-друге, – на реципієнта, коли 
мовець має на меті здобути прихильність/відразу опонента, викликати певні мотивації, стимулювати 
до певної дії, спонукати до співпраці, взаємодії партнера по діалогу тощо. Процес модалізації 
вербального повідомлення з боку адресанта можна кваліфікувати як суб’єктивне кодування 
пропозиційного змісту. 

Таким чином, модусні маркери є певними кроками інтерпретації адресатом 
концептуальної/пропозиційної інформації, інтенції мовця. За допомогою модусного маркера мовець 
допомога адресату інтерпретувати його інтенцію. Зазначені функції забезпечуються здатністю 
модусного маркеру одним з ефективних засобів реалізації комунікативних стратегій. Дискурсивні 
частки вказують на залученість мовця до комунікації. Процес модалізації завжди ґрунтується на 
поглядах комунікантів, зумовлених мовною та концептуальною картинами світу, та оцінці.  

Отже, модусний маркер має своєрідні функціонально-семантичні особливості, має своє значення у 
комунікації, за допомогою якого адресант передає різні емоційні відтінки, оцінні відношення до 
висловлюваного. 

Проблеми внутрішньої типології модусного маркера – його функціонування у різних регістрах та 
зовнішньої типології – спільні риси, наприклад, мові оригіналу та мові перекладу потребують 
великого фактологічного матеріалу, для подальшого розвитку теорії модальності. 
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 Модусный маркер выражает отношение говорящего к субъекту/объекту речи, при этом сохраняет 
первичную имплицитность, которую возможно "прочесть" только в рамках дискурса. 

Следовательно, указанный маркер обладает сложной семантикой и представлен компресированной 
предикативной структурой. Философия модальности требует пересмотра системы 

абстрагированных конструктов и их изучение при помощи дискурс-анализа. 

Mykhaylenko V. V. Modus Marker In Discourse Structure. 

The modus marker reveals the speaker’s attitude to the subject/object of utterance whilst it retains a primary 
implicit feature that can be decoded in the structure discourse only. Eventually the referred marker has a 

complex semantics, and it is represented by the compressed predicate structure. The philosophy of linguistic 
modality demands overhauling the system of abstract constructs and their investigation in the process of 

discourse analysis. 
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СТРУКТУРНО-СКЛАДНІ АД’ЄКТИВНІ ОДИНИЦІ З СУФІКСОМ -ING 
У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Стаття присвячена вивченню англійських номінативних одиниць з високо продуктивним суфіксом 
-ing. У результаті було виділено структурні моделі та функціонально-стилістичні особливості 
композитів та виявлено їх деривативно-релевантний потенціал. Серед досліджених структурно-
складних ад’єктивних одиниць з суфіксом -ing є лексеми, які міцно закріпились в англійському 
вокабулярі та багаточисленні оказіоналізми, що не володіють ознаками стійких одиниць мови.    

До найменш вивчених структурно-складних утворень (загальна назва для чистих словоскладань, 
парасинтетичних лексем і суміжних із ними одиниць) належать субстантивні й ад’єктивні композитні 
номінації  із суфіксом -ing. Лексеми вказаного типу набувають усе більшого поширення в сучасній 
англійській мові, відзначаючись високим експресивно-стилістичним потенціалом і широким 
спектром комунікативно-дискурсивних характеристик. 

Мета статті полягає у виявленні структурно-семантичних і стилістичних особливостей синхронно-
релевантних, але маловивчених складних і складно-похідних лексем з суфіксом -іng, що 
функціонують у системі композитології сучасної англійської мови і мають багатий спектр 
комунікативно-стилістичних конотацій. 

У дослідженнях, присвячених словоскладанню в сучасній англійській мові, до цього часу незначне 
місце займає специфіка вживання різних типів композитних і парасинтетичних одиниць у мовленні в 
рамках функціонально-орієнтованої композитології [1: 3]. 

Під функціонально-орієнтованою композитологією в цій статті розглядається той підхід у 
вивченні композитних лексем, який здійснюється через призму системного структурно-семантичного 
і стилістичного аспектів, що передбачають їх широке використання в живій розмовній мові. 
Проблеми композитної семантики в словоскладанні не можна вирішувати на асемантичному рівні. 

Зв'язок словоскладання з синтаксисом як фактичної реальної синтаксичності складного слова, так і 
можливості деякою мірою і з певною метою вести аналіз складного слова синтаксичним 
інструментом є безперечним. Це виражається перш за все в описі власне композитних властивостей у 
термінах синтаксису, розгляді складних слів на тлі їх синтаксичних аналогів, широкому застосуванні 
трансформацій лексичних одиниць у синтаксичні і навпаки [2: 2-3]. 

I. В. Андрусяк на основі словотвірного та ономасіологічного аналізу нової лексики показала, що 
неологічний номінативний простір кінця ХХ століття представлено у межах кожного зі способів 
словотворення, серед найпродуктивніших визначила також структурно-складні лексеми із суфіксом 
-ing (alpha-testing, bad-mouthing) [3: 12]. 

Складні слова, утворені за моделями n + PI  і  а(adv)+ PI, займають помітне місце в словниковому 
складі сучасної англійської мови. Нами вилучено корпус з 127 слів цього типу із словників [4; 5]. 
Однак І. М. Анацький [6: 157] вважає, що складні слова, другим елементом яких виступають 
дієприкметники теперішнього часу, представлені в основному в давньоанглійській і 
давньоверхнєнімецькій поезії. На його думку, хоча цей словотворчий тип не був продуктивним вже в 
стародавній період розвитку германських мов, але деякі слова все ж таки збереглися в сучасних 
німецькій і англійській мовах. Пор. нім. heilbringend рятувальний, leidtragend скорботний, англ. heart-
breaking несамовитий, easy-going безтурботний, hard-working старанний, in rushing раптовий, 
outstanding видатний. С. Поттер відносить подібні утворення до категорії парасинтетичних 
прикметників і говорить про те, що вони досить часто зустрічаються як в англійській, так і в 
німецькій мовах: "Parasynthetic adjectives, like heart-breaking, labour-saving, life-giving, peace-loving, 
soul-stripping, and time-consuming, consist of substantive as object and present participle. Unknown in the 
Romance tongues, this type is fairly frequent in German in such compounds as arbeitsparend 'laboursaving', 
bahnbrechend 'revolutionary, pioneering', literally 'track-breaking', herzzerreissend 'heart-rending', and 
zeitraubend 'time-robbing'" [7: 63]. 

Цей тип англійського словоскладання бере початок у XIII ст. (seafaring), а в даний час є практично 
необмежено продуктивним. Ми вважаємо, що основний корпус структурно-складних утворень з 
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формантом -ing є не іменниками, які виступають у функції визначення, а прикметниками в тому 
випадку, якщо форма на -ing є дієприкметником теперішнього часу, що встановлюється 
співвідносністю складного слова з відповідним дієприкметниковим зворотом (Див.: R. S. Ginsburg, 
S. S. Khidekel, G. Y. Knyaseva, A. A. Sankin, Є. B. Нікошкова, М. Д. Степанова). Модель вказана серед 
моделей складних прикметників у більшій частині зарубіжних посібників, що розглядають питання 
словоскладання в сучасній англійській мові (М. О. Азарх, І. В. Арнольд, М. І. Бродська, 
Е. Ф. Скороходько, С. О. Венгерова, К. Hausen, H. Marchand, К. Croft et al.). 

Цьому масиву слів приділена певна увага в лінгвістичній літературі, при цьому автори зазвичай 
зосереджують свою увагу на їх граматичній природі (віднесення їх до складних прикметників або 
складних дієприкметників), а також на вирішенні питання про те, чи є вони складними словами або 
словосполученнями (М. І. Бродська, М. О. Азарх, Л. І. Ковальова, Г. Г. Прядільникова, Н. Marchand, 
R. W. Zandvoort, К. Croft), що неминуче залишає в тіні лексичну характеристику даних слів. 
М. І. Бродська [8: 85], описуючи лексичні властивості складних слів моделі n + PI, висловлює думку 
про те, що вказані утворення є: 1) складними прикметниками, а не дієприкметниками, оскільки під 
дієприкметниками ми розуміємо віддієслівні форми, а відповідних складних дієслів для таких 
складних слів в англійській мові не зафіксовано; 2) складними словами, оскільки вони 
ціліснооформлені (їх компоненти – основи, а не слова; порядок компонентів відрізняється від порядку 
слів у словосполученні, тобто є асинтаксичним (carbon-containing, але containing carbon); компоненти 
не можуть вступати в сепаратні синтаксичні зв'язки; неможлива побудова much carbon-containing. 

Віддієслівний компонент даних ад’єктивних композитів може поєднуватися з субстантивною, 
ад’єктивною або адвербіальною основами: card-carrying 1) той, що має членський квиток; той, що є 
членом організації, партії; 2) перен. відкритий, явний; типовий; earth-shaking 1) приголомшливий; 
вражаючий; 2) епохальний, історичний; gold-bearing золотоносний, що містить золото; hair-raising 
розм. страшний, жахливий; ear-splitting оглушливий; loss-making збитковий; peace-keeping 
направлений на збереження миру, такий, що підтримує мир; що виступає за скорочення військових 
дій; UN peace-keeping force війська ООН по підтримці миру; time-consuming 1) трудомісткий; що 
вимагає багато часу; 2) пов'язаний з марною тратою часу; що з'їдає (дорогоцінний) час; vote-catching 
що збирає голоси, популярний у виборців; free-cutting тех. 1) що легко піддається обробці різанням; 
2) з високими ріжучими властивостями; free-thinking вільнодумний, free-swimming зоол. що вільно 
плаває; late-blooming що затримався в розвитку, відсталий; well-liking заст. квітучий; соковитий і 
свіжий; well-looking 1) що має гарний вигляд; здоровий на вигляд; 2) привабливий; well-pleasing заст. 
приємний; привабливий; well-becoming відповідний, правильний; vote-catching що збирає голоси, 
відомий серед виборців. 

Структурно-складні утворення, створені за моделлю а(adv)+PI, виражають якість, властивість за 
допомогою складання компонентів, семантичні відносини між якими відповідають синтаксичним 
відносинам дієслова-зв’язки та предикативного члена (dead-seeming, strange-sounding, ruthless-
appearing, innocent-appearing, odd-smelling, sweet-tasting, best-tasting, dry-looking, good-looking, sedate-
looking). Пор.: Send your best-tasting, most nutritious and least expensive recipes for four or ten people [9]. 
I noticed а photograph there of а get-together of smiling, sedate-looking men [10]. Найбільш 
продуктивними в даній групі є структурно-складні прикметники з другим компонентом -looking, які, 
очевидно, можуть бути утворені без яких-небудь обмежень. Словотворча модель типу old-looking 
(young-looking, healthy-looking, familiar-looking, shapeless-looking, ordinary-looking, anxious-looking, 
nervous-looking, sad-looking, etc.) схожа за своїми семантико-структурними особливостями з найбільш 
продуктивними предикативними словосполученнями типу to look old. За структурою перший 
компонент – просте, похідне або складне слово (останнє з особливою ясністю свідчить про 
необмежену продуктивність даної моделі, бо складні слова дуже рідко зустрічаються як компоненти 
інших складних слів). Наприклад: rich-looking, homely-looking, respectable-looking, chronographic-
looking, businesslike-looking, unendowed-looking, distinguished-looking, prepossessing-looking, promising-
looking, bad-tempered-looking. 

Про продуктивність моделей 1) а(adv)+ PI і 2) n + PI свідчать численні приклади складних 
прикметників, не зареєстрованих у словниках і які спонтанно виникають у практиці мовного 
спілкування: low-paying (jobs), long-suffering (patients), far-reaching (effects), free-thinking (individual), 
hard-working (people), wide-ranging (demands), slow-speaking (youths), hard-nitting (attack). 

Особливо багаточисленні лексеми, які утворюються за моделлю n + PI. Частина лексем вказаного 
різновиду, отримавши статус стійких одиниць, знайшли відображення на сторінках словників. Так, 
наприклад, в [5] нами виявлено 40 структурно-складних одиниць з формантом -ing, з яких 35 утворені 
за моделлю n + PI і 5 – за моделлю а(adv)+ PI. Наприклад: cliff-hanging розм. небезпечний, 
напружений; що висить на волоску; coat-trailing що провокує, викликає (що-н.); що нацьковує; ear-
piercing пронизливий (про звук); eye-popping розм. надзвичайний; приголомшливий; mouth-watering 
апетитний; слинки течуть; spirit-stirring що надихає; clean-living прямий, порядний, чесний. 
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Характеризуючи визначуваний предмет за допомогою синтаксично нерозчленованого комплексу 
одночасно з точки зору його відношення до іншого предмету і до дії, композити моделі n + PI часто 
вживаються в текстах усіх жанрів, але особливо широко вони поширені в наукових і суспільно-
політичних текстах (earth-moving machines, power-generating equipment, evil-smelling emptiness, clever-
sounding words, policy-making forum, program-making promises, money-making machines, peace-loving 
peoples, wreath-laying ceremony, pay-pegging limit, profit-hunting activities, union-bashing laws, the rib-
nudging publicity, missile-carrying submarines, missile-launching rockets). Такі прикметники зручні 
також для утворення складних термінологічних визначень типу war-making capacity (військ. здатність 
до ведення війни; військовий потенціал; боєздатність). Пор. також: acid-secreting cells, fossil-bearing 
rocks, information-processing system, plant-eating animals, coke-making technology, asbestos-containing 
materials, asbestos-using industries. 

У зв'язку з тим, що основна маса складних першедієприкметникових слів даного типу формується 
в мовленні, вони, як правило, є складними словами, значення яких еквівалентно дієприкметниковим 
зворотам, наприклад: law-abiding citizens → citizens abiding the law; union-bashing party → party bashing 
the unions; passenger-carrying aircraft → aircraft carrying passengers; land-dwelling (animals) → animals 
dwelling on land. Найчастіше в аналізованих словах спостерігається переосмислення других 
компонентів, тобто дієприкметники вживаються не в прямому значенні, наприклад, ear-piercing, 
reason-numbing. У слові fire-breathing, яке має значення 'аggressive, contentious' переосмислено обидва 
компоненти. Цікавим в цьому відношенні є  формування слова cliff-hanging. Іменник cliff-hanger, 
яким мотивується його значення, означає багатосерійний фільм, кожна серія якого закінчується 
драматичним епізодом, залишаючи глядача у таємничості щодо його результату (наприклад, герой, 
що висить на краю скелі). Похідний прикметник cliff-hanging (ймовірно, через стадію гіпотетичного 
дієслова cliff-hang) вживається для характеристики чогось небезпечного, що захоплює дух і т. п., 
наприклад, cliff-hanging situation (discussion): The oil price war threat immediately blew sky high claims 
that after 10 days of cliff-hanging discussions, the oil ministers had reached agreement that would safeguard 
their economics [11]. У сучасній англійській мові дані лексеми також часто використовуються для 
образної і в той же час компактної характеристики визначеного предмета (back-breaking work, reason-
numbing words, earth-shaking news, ear-splitting scream, blood-curdling story, world-shattering event, 
penny-pinching policy, sabre-rattling meeting, ear-bashing rumble). Пор.: In fighting this penny-pinching 
policy on the part of the government, students are also fighting a battle over a matter of vital interest to the 
whole of the British people [12]. Retired Admiral Eugene La Rocque, denounced Carter for scheduling a 
sabre-rattling meeting [13]. And the ear-bashing rumble of motorised urban existence was presented as a 
benefactor [14].  

Even during this week's affable Kremlin meeting, Mr Putin had a reminder for participants, the day after 
new money-laundering charges were brought against Mr Khodorkovsky [15: 2].  

With the annoying cellphone-rattling neighbor one will not be able to change seats, as one can on a 
subway or city bus [16: 9].  

The second view is that soaring resource prices do, in fact, have a basis in fundamentals – especially 
rapidly growing demand from newly meat-eating, car-driving Chinese – but that given time we'll drill more 
wells, plant more acres, and increased supply will push prices right back down again [16: 9].  

As the first child of a hard-working and authoritarian father, Hillary absorbed his willfulness, competitive 
drive and suspicion [17: 21]. 

It has become a symbol, in Tony Bank's own words a "totem", of the still-Tory-voting shires and 
therefore it must be destroyed to give labour its moment of toff-bashing pleasure [18: 16]. 

Mr Mugabe’s seigures of white-owned forms have led to the collapse of a once-thriving agricultural 
economy [19: 26]. 

Ukraine is split, with the western, Europe-learning regions voting overwhelmingly for Mr Yushchenko 
while the eastern part of the country – where many speak Russian-backing Mr Yanukovich [19: 24]. 

Of course, that’s not what the Government wants you to think: the Prime Ministership of Tony Blair has 
been full of "eye-catching initiatives" on crime [19: 23]. 

Alexander Heckler, a Fort Lauderdale lawyer who raised more than $ 100,000 for Clinton, said talk of 
dissention between the Clinton and Obama fundraising camps is overrated [20: 2A]. 

A record-breaking season for voter registration drives ends today in nearly half the nation’s states   [20: 
1A]. 

In the past year, Paulson’s coalition-building skills have been put to the test, culminating in the last 
week’s frenetic effort to win support for a bailout package for Wall Street [20: 3B]. 

The Republican National Committee plans to file a fundraising campaign today against Democrat Barack 
Obama's presidential campaign today, alleging it has accepted donations that exceed federal limits as well as 
illegal contributions from foreigners [20: 5A]. 
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Firm believer: Laura Wells and her husband, Cedric, both supporters of republican John McCain, say 
they’re hoping for a McCain presidency – not a victory in the liberal-leaning state [20: 5A]. 

…the strike at the world’s top-selling plane maker is starting to hurt its airline customers and suppliers 
[20: 1B]. 

Club kid, glamour queen, globe-trotter, yoga buff. Madonna channeled assorted personae with a 
freewheeling fashion show including Givenchy designs and Swarovski crystal [20: 2D]. 

Рope Benedict XVI's  "In the beginning" started off a week-long Bible-reading marathon on Italian 
television Sunday [20: 10A]. 

К. Крофт справедливо відзначає, що ряд прикметників-композитів носить метафоричний характер: 
"A back-breaking job, for example, doesn't really break a person's back. Other examples are time-consuming 
(duties), hair-raising (story), breath-taking (adventure), ear-splitting (noise) [21: 132-133]. Пор.: back-
breaking виснажливий, такий, що вимагає величезної напруги сил, непосильний; каторжний (про 
роботу); it's а back-breaking task на цій справі і шию недовго зламати [4]. The backbreaking drudgery of 
rice-planting [22]; free-wheeling вільний, нескутий; free-wheeling life вільне життя; free-wheeling 
translation іpoн. вільний переклад; free-wheeling grammar and spelling пише як бог на душу покладе 
(пор.: freewheeling n тех. вільний хід); baby-kissing lips "добрі губи" (які можна представити такими, 
що цілують дитину); breath-taking вражаючий, такий, що захоплює, wonder-working 1) реліг. 
чудотворний; 2) перен. що творить дива; spine-chilling страхітливий, страшний (часто про фільм, 
роман); = мороз по шкірі; heart-piercing зворушливий, жалісний; that sweet heart-piercing melody ця 
благозвучна і зворушлива мелодія; heart-breaking 1. несамовитий; що викликає глибоку печаль або 
жорстоке розчарування; 2. розм. нудний; heart-breaking job нудна робота; heartwarming радісний, 
приємний, такий, що хвилює; most heart-warming literary event of the year найрадісніша подія в 
літературному житті цього року; heartrending несамовитий; важкий; heart-rending cries несамовиті 
крики [4]. 

Фонові знання носіїв мови і культури, як правило, асоціюються з мовними одиницями, перш за все 
із словами, мова виступає як сховище колективного досвіду народу-носія, за допомогою мови фонові 
знання передаються від покоління до покоління, здійснюючи "зв'язок часів". 

Відбираючи змістовні одиниці навчання, необхідно виявити їх лінгвістичну, комунікативну 
цінність, бо кожна учбова одиниця може містити в собі національно-культурний компонент [23]. 

Транскультурні та гетерокультурні елементи органічно властиві глобалізаційній парадигмі, 
ставши  наслідком посилених процесів культурної взаємодії у світовому масштабі, соціально-
політичних і духовних процесів [24: 68, 70]. 

Чинник культурологічний, обумовлений роллю національно-культурного компоненту у сфері 
композитології та ідіоматики, це те, що до цього часу можна вважати абсолютно недослідженим 
аспектом у германістиці. 
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Омельченко Л. Ф., Соловйова Л. Ф., Мороз  Т. М. Структурно-сложные адъективные единицы 
с суффиксом -ing в газетно-публицистическом дискурсе. 

Статья посвящена изучению английских номинативных единиц с высоко продуктивным суффиксом 
-ing. В результате были выделены структурные модели и функционально-стилистические 

особенности композит и выявлен их деривативно-релевантный потенциал. Среди исследованных 
структурно-сложных адъективных единиц с суффиксом -ing есть лексемы, которые прочно 

утвердились в английском вокабуляре и многочисленные окказионализмы, не обладающие признаками 
устойчивых единиц языка. 

Omelchenko L. F., Solovyova L. F., Moroz  T. M. Structurally Compound Adjectives with the Suffix -ing 
in Newspaper-Publicistic Discourse. 

The article focuses on the study of the English nominative compound units with the highly productive suffix 
-ing. As a result, structural patterns, semantic and functionally stylistic peculiarities of the compounds under 

consideration have been singled out and their derivationally relevant potential has been revealed. Among 
structurally compound adjectives with the suffix -ing tackled there some that are firmly established in the 
English vocabulary and numerous occasional nonce-words displaying no traces of entering the language. 
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АНГЛІЙСЬКА БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО МЕТАФОРИ Й ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

У статі розглядаються різні підходи до суті та структури метафори як одного з найбільш 
продуктивних засобів утворення вторинних номінацій. Авторка також аналізує фразеологічні 

зрощення (ідіоми). Наведені приклади з відповідних електронних словників (політехнічний, медичний, 
економічний тощо) та художніх текстів відбивають еспресивно-стилістичні властивості  

англійської метафори й ідіоматики. 

Слід зазначити, що ботанічна термінологія, яка є об'єктом нашого дослідження, багато в чому 
відрізняється від інших термінологічних систем, тому що будь-яка рослина (трав'янисте, чагарник, 
дерево) має наукову, літературну й народну назву. Наукові або ботанічні назви одержали всебічне 
висвітлення в роботах Є. Б. Алексєєва [1] (ботанічна номенклатура), Л. І. Миловидової [2] (переклад 
англійських ботанічних термінів на російську мову), А. В. Бородіної [3] (структура сучасних 
англійських ботанічних термінів), А. А. Рубченко [4] (французька ботанічна лексика) й ін. Ми 
провели багатопланове дослідження одного з аспектів ботанічної лексики, зокрема, розглянули 
літературні й народні назви лікарських рослин у романських, германських і слов'янських мовах [5; 6; 
7], і саме аналіз цих назв і є метою нашої статті. Оскільки джерелами ілюстративного матеріалу є 
електронні англійські й англо-російські словники, в окремих випадках для повного розуміння деяких 
ідіом і просторічних форм англійські приклади супроводжуються перекладом на російську мову.     

І трав'яниста рослина, і дерево, і чагарник мають деякі загальні частини, до яких можна віднести 
наступні: корінь (root/s), стебло/стовбур (trunk/ stem, stalk), листи (leaf/leaves), квіти (flower/s), плоди 
(fruit), насіння (seed/s). Кожна із цих частин, у свою чергу, також має свої структурні елементи, добре 
відомі ботанікам, однак у даній статті ми зупинимося лише на вищевказаних загальновідомих 
елементах і спробуємо встановити, яка саме частина рослини є джерелом фітонімічної метафори й 
фразеологізмів (ідіом) із флористичним компонентом в англійській мові.  

Існують різні підходи до вивчення метафори. Так, О. О. Селіванова, виділяє наступні концепції: 
1) інтеракціональну у двох різновидах: психолінгвістичну й логічну;  2) асоціативну; 3) тричленну 
механістичну; 4) концептуально-антропоцентричну; 5) можливих світів; 6) синергетичну; 7) подвійно 
опозитивну; 8) антропометричну [8: 16-17]. У нашому дослідженні ми дотримуємося традиційного 
підходу до метафори як стилістичного тропу або механізму мовлення [9; 10; 11; 12; 13]. Традиційні 
класифікації включають метафори, пов'язані з номінативною діяльністю людини. Це, насамперед, 
мовні метафори (прості, розгорнуті, лексичні), серед яких нашу увагу привертає, звичайно ж, 
фітонімічна метафора [14].  

Однією з умов виникнення деяких видів метафори є наявність подібності ознак двох порівняльних 
об'єктів. Кількість обов'язкових елементів метафоричного переносу коливається від двох до чотирьох. 
Так, А. Річардс виділяє два члени метафори, які він називає "змістом" (tenor) і "оболонкою" (образом) 
(vehicle) [15: 48]. Е. Ортоні використовує іншу термінологію: перший компонент він називає "темою" 
(topic) і другий – "оболонкою" (vehicle) [16: 220]. В. Г. Гак пропонує чотири елементи метафоризації: 
а) предмет метафоризації, що іменується,  б) вихідний предмет метафоризації, в) метафоричне слово, 
похідне слово, г) вихідне слово метафоризації, від якого походить лексична одиниця [17].  

Що стосується нашого лексичного матеріалу, слід зазначити, що основа відносин подібності між 
вихідним словом і предметом метафоризації який іменується, пов'язана як із властивостями самої 
рослини, що може бути посаджена, пересаджена, цвісти, засохнути й т. д., так і з її частинами. Кожна 
з її складових у культурах багатьох народів викликає певні асоціації. Так, скажімо, корінь, що 
перебуває під землею, найчастіше часто асоціюється з нижньою частиною, опорою, надійністю; 
квітка – з  життям, красою; листи, що мають властивості жовтіти й обпадати,  свідчать про здоров'я 
рослини й  пори року і т.д.  

Перш, ніж перейти до ілюстративного матеріалу, коротко відзначимо, що ми не маємо можливості 
привести всі ті приклади, які ми одержали методом суцільної вибірки з електронних словників. Це 
стосується, у першу чергу, фразеологізмів, що традиційно визначаються як стійке за складом й 
структурою, лексично неподільне й цілісне за значенням словосполучення, яке виконує функцію 
окремої лексеми (словникової одиниці).  

Російська традиція фразеологічних досліджень у першу чергу пов'язана з ім'ям В. В. Виноградова, 
який запропонував у 1940-их роках класифікацію фразеологізмів, що сходить до концепції 
французького лінгвіста Ш. Баллі. За Виноградовим, виділяються три основних типи фразеологічних 
одиниць: 1) фразеологічні зрощення (стійкі сполучення слів, не мотивовані внутрішньою формою); 
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2) фразеологічні єдності (стійкі сполучення слів із прозорою внутрішньою формою) й 
3) фразеологічні сполучення (вирази, у яких одне зі слів ужито в прямому значенні, а друге – у 
фразеологічно зв'язаному [18].  

Ми зосередимо нашу увагу тільки на фразеологічних зрощеннях (ідіомах), значення яких не 
виведене зі значень складових його компонентів. У статті наведені приклади метафор та ідіом із 
тлумачних і спеціалізованих словників, які включають такі сфери, як будівництво, економіка, 
комп'ютерні технології та ін., про що буде зроблена відповідна позначка (сommon, marketing, medical, 
polytechnical, idioms і т. п.), беручи до уваги стилістичну дифференціацію лексикона (informal) і 
варіанти англійської мови. Більшість прикладів обрано з британських словників, в окремих випадках 
буде зазначений варіант (AmЕ, AuЕ, NZE). 

Почнемо з рослини в цілому. Багато прикладів пов'язано з властивостями рослини (посадка, 
пересадження) і умовами її догляду (необхідність посуду для кімнатних рослин, для деяких рослин – 
теплиці та ін.). 

PLANT. Сommon: 1) таємний інформатор, агент, впроваджений у злочинну або ворожу 
організацію; 2) а) схованка (для нелегальних товарів); б) підкинутий доказ; 3) банка для устриць; кіш 
для риби (й інших морських мешканців); 4) вихованець, спадкоємець – plant from Bristol – нащадок 
Бристоля, Бристольського університету. Багато дієслів також пов'язані з вищевказаними 
властивостями рослини: 1) всаджувати, устромляти; міцно ставити, установлювати – Planting his case 
on the table, he looked at us expectantly; 2) розміщати, розташовувати (десь) – to plant a police officer on 
every corner; 3) (таємно) підкладати (бомбу), установлювати (підслуховуючий пристрій); 
4) засновувати (поселення); заселяти; поселяти; улаштовуватись – to plant a monastery.  

Informal: 1) I'm pretty sure we have a plant in our midst – Я впевнений, що в наші ряди затесався 
стукач; 2) He was hurting for a fix and had to get back to his plant as soon as he could – Йому треба було 
терміново вколотися, і він кинувся до схованки, де зберігав наркотики, шприц та інше; 3) Do you do 
plants or chemicals? – Ти стирчиш по травичці чи вдаряєш по аптеці?  

Am polit.: 1) Репортер, що задає заздалегідь узгоджене питання в ході прес-конференції; 2) Особа, 
впроваджена в табір політичного супротивника; 3) ексклюзивна інформація; інформація, передана 
одному журналістові для публікації в інтересах того, хто неї передав. 

Computer: to plant – "ховати" (команду в пам'яті). 
Idioms – a hothouse plant – теплична рослина (про людину). 
Тепер приведемо найцікавіші приклади, пов'язані із частинами рослини. Почнемо з найважливішої 

частини, з кореня. Це підземна, невидима в більшості рослин частина, завдяки якій рослина одержує 
поживні речовини. Рослина може існувати без листів, квітів і т.д., але життя без кореня неможливе. 
Саме цей факт і лежить в основі багатьох метафоричних утворень.  

ROOT. Сommon: 1) нижня частина, опора, підстава, підніжжя, дно – roots of a sea, root of a 
mountain; 2) джерело, корінь, першопричина – the root of all evil (корінь зла); to get at the root of smth. –  
добратися до суті чегось; to go back to roots – повертатися до джерел; 3) а) звичайно прабатько, 
предок, засновник роду – to search for one's roots (шукати свої коріння); б) галузь, нащадок. 

Informal: I 1) That root you're smoking sure stinks – Яку ти смердючу сигарету куриш; 2) That chick 
was placidly smoking a root – Ця телиця спокійно курила сигарету з марихуаною: II Don't root. Slow 
down and enjoy your food – Що ти їси як свиня! Не квапся, а то ти ніякого задоволення не одержуєш 
від їжі. 

Idioms: at root (at (the) root) – власне кажучи; root and branch – ґрунтовно, радикально, докорінно; 
зовсім, зовсім (звідси root-and-brancher – прихильник корінних змін); put down roots (put down (new) 
roots) – (заново) улаштуватися (десь); обживати нове місце, пускати коріння; root, hog, or die – 
трудися як віл, або пропадеш; the root of the matter – суть справи.   

Важливою частиною рослини є листя, яке має різноманітну форму й кольори. Дубове, виноградне, 
кленове й деяке інше листя є елементами гербів, державних прапорів. Підставою для метафоризации є 
приналежність листя рослині певного виду, а також його форма.  

LEAF/LEAVES. Computer: leaves – елементи самого нижнього рівня в деревоподібному 
представленні ієрархії. 

Building: стулка, перо, пелюсток (повітряного клапана). 
Informal: The entire shipment of leaf was seized by the feds – Вся партія кокаїну була конфіскована 

агентами ФБР.  
Idioms: leaves without figs – нісенітниці; голі обіцянки; the strawberry leaves – герцогське 

достоїнство, титул герцога [герцогська корона прикрашена орнаментом у вигляді суничних листів]: A 
duchess who had recently divorced her duke and married a jockey had been very gracious; and her 
strawberry leaves, albeit sere and yellow, undoubtedly added tone to the assembly (W. S. Maugham, 
'Complete Short Stories', 'The Creative Impulse') – Герцогиня, що розвелася зі своїм герцогом і вийшла 
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заміж за жокея, була надзвичайно люб'язна. Хоча суничні листи її герцогського герба вже трохи 
пожухли й пожовкли, вони проте з'явилися прикрасою вечора. 

Багато рослин цвітуть навесні. Квіти, як і листя, мають певні кольори, форму, розмір.  Цей період 
часу цвітіння також є основою метафоризации. 

FLOWER / FLOWERS. Common: 1) розквіт: They were in the flower of youth and beauty – Вони 
були в розквіті молодості й краси; 2) цвіт, краща частина чегось: the flower of our youth – цвіт нашої 
молоді; 3) орнамент, прикраса (звичайно про звороти мовлення): flowers of speech – квіти 
красномовства. 

Polytechnical: printer's flower – він’єтка, кінцівка, графічна прикраса наприкінці книги. 
Building: 1) мікрозернистий порошок; 2) вицвіт (на обпаленій цеглі). 
Idioms: in the flower of life (in the flower of life (або of one's age) – у розквіті років; no flowers (no 

flowers (by request) – 1) ніяких співчуттів; ≈ жалоби не буде, сліз проливати, плакати не будуть;  
2) натяк, що на похоронах квіти небажані; 3) прохання втриматися від прояву видимих знаків горя, 
скорботи; say it with flowers! – "виражайте свої почуття квітами", тобто красиво, вишукано; (as) 
welcome as flowers in May – довгоочікуваний, бажаний.   

Цвітіння рослин приводить до того, що утворяться плоди або насіння. З одного боку, ці частини 
рослини асоціюються з отриманим результатом, з іншого боку, насіння дають життя новим рослинам, 
що яскраво ілюструють наведені нижче приклади.   

FRUIT: Сommon: to bear fruit – приносити плоди, мати результат – "If you work hard at your 
English, it will certainly bear fruit sooner or later"; fruits of one's labor – плоди своєї праці – A lot of New 
Year’s toys were the fruits of our labor. 

SEED: Сommon: 1) початок; джерело, першоджерело; 2) насіння; потомство – to raise up seed –
відновити рід (померлому братові, женившись на його вдові й визнавши народжену в новому шлюбі 
власну дитину спадкоємцем брата); 3) посіяний гравець (у тенісі) – number three seed – гравець, 
посіяний під третім номером; 4) to go / run to seed – занепадати, опускатися; 5) to sow the seeds of strife 
/ discord – сіяти насіння розбрату; сприяти виникненню конфліктів. 

Computer: 1) (кристал-) запал 2) початкове число (при генерації псевдовипадкових чисел). 
Economics: 1) джерело; 2) початок. 
Polytechnical: 1) присадка; 2) запальна зборка (активної зони ядерного реактора); 3) (кристал-) 

запал || використати (кристал-)запал; зацьковувати 4) мошка; дрібне вздуття (дефект скла) 5) запал (у 
виробництві цукру) || уводити запал.   

Idioms: go to seed (go (або run) to seed) – морально або фізично опуститися – Mr. Monks is aware 
that I am not a young man, my dear, and also that I am a little run to seed, as I may say... (Ch. Dickens, 
‘Oliver Twist’, ch. XXXVIII); sow the seeds of discord – сіяти насіння розбрату, сіяти ворожнечу. 

А тепер приведемо приклади, що включають назви конкретних рослин і плодів ряду й чагарників, 
які широко відомі завдяки своїм специфічним властивостям. Багато прикладів мають яскраво 
виражену культурологічну коннотацію. 

ROSE. Сommon: 1) а) зразок, приклад (досконалість, чесноти); б) гарна жінка, дівчина; 
2) а) зображення градусів і поділок у конструкції компаса по колу; б) compass rose – зображення 
картушки компаса на карті; 3) звичайно roses – рум'янець: The fresh country ladies had to be warned 
against spoiling their natural roses with paint; 4) а) сприятливі обставини (для здійснення, виконання 
чогось); б) легке завдання, нескладне доручення – It was not all sunshine and roses – Це було не так вже 
й легко. Life is not all roses – У житті не одні тільки задоволення; path strewn with roses – легке, 
приємне життя. 

Informal: come up roses – зложитися дуже вдало (про обставини, ситуацію й т. п.) – For ten years 
everything in my life seemed to be coming up roses. Then suddenly the whole world crashed down about my 
ears – Протягом десяти років усе в моєму житті йшло якомога краще. А потім усе звалилося в мене на 
очах. Suddenly everything's coming up roses – Раптом усе влаштувалося як найкраще. 

Polytechnical: 1) троянда вітрів 2) троянда 3) лімб (картушки компаса) 4) перфорована насадка, 
розпирскувала 5) сітчастий фільтр (на усмоктувальній лінії) 6) (електрична) розетка. 

Building: 1) прийомна сітка (насоса, трубопроводу); 2) кругле вікно. 
Idioms: under the rose – по секрету, нишком, тайкома, потихеньку (sub rosa – троянда була 

символом мовчання в Древньому Римі); bring back the roses to her cheeks – повернути рум'янець її 
щічкам. 

DAISY. Сommon: 1) daisy ham – корейка; 2) as fresh as a daisy – квітучий, що пашить здоров'ям.   
Informal: slang першокласна, чудова річ; "перший сорт" – This little car is a real daisy – Це не 

автомобіль, просто диво; She had a daisy of a haircut – У неї була дивна зачіска.  
Idioms: to push up (the) daisies (slang) – відправитися на тей світ, зіграти в ящик, віддати кінці; 

under the daisies – у могилі; I think she's drinking herself under the daisies... – Я думаю, що пияцтво зведе 
її в могилу... 
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З великої кількості назв плодів ми обрали два: яблука й лимон, які мають найбільше число 
прикладів у розглянутій нами лексиці.   

APPLE. Informal: 1) The damn apple slipped out of my hand just when I was gonna slam it. Now, 
explain that! – Цей проклятий м'яч вислизнув у мене з рук, коли я збирався вдарити по ньому. Ну що 
ти на це скажеш?! 2) Man, you got any apples you can spare a friend? – Ти можеш виділити трохи 
каликов? Au, NZE:  she's apples – all is going well. 

Сommon: AmЕ.  У США вирощують понад 7 тис. сортів яблук, з них 20 сортів охоплюють 90 
відсотків ринку. Одним з найбільших виробників яблук є штат Нью-Йорк, звідси друга назва міста 
Нью-Йорка – Big Apple ("Велике яблуко"). 

Medical: Adam's apple – виступ гортані, адамове яблуко, кадик. 
Informal: for sour apples – She can't sing for sour apples – Вона зовсім не вміє співати. 
Idioms: 1) Adam's apple – адамове яблуко, кадик – George entered the office of the property broker, a 

little bald, old man with a thin neck and prominent Adam's apple (G. Gordon, ‘Let the Day Perish’, part I 
ch. X) – Джордж увійшов у контору агента в справах продажу нерухомості – маленького лисого дідка 
з тонкою шиєю й виступаючим кадиком. 2) apple of discord – яблуко розбрату  – This territory has 
become an apple of discord between two countries – Ця територія стала яблуком розбрату для двох країн. 
3) the apple of one's eye – зіниця ока [Psalms XVII, 8] ‘Dick,’ said the dwarf, thrusting his head in at the 
door, ‘My pet, my pupil, the apple of my eye, hey, hey!’ (Ch. Dickens, ‘The Old Curiosity Shop’, ch. L) – 
Дикий! – викликнув карлик, просовуючи голову у двері. – Мій улюбленець, мій учень, світло очей 
моїх! George was the apple of his father's eye. (W. S. Maugham, ‘Six Stories Written in the First Person 
Singular’, ‘The Alien Corn’) – Батько душі не чаяв в Джорджу. 4) the apple of Sodom (Sodom apple) – 
гарний, але гнилий плід, щось, що обіцяє задоволення, насолоду, але приносить лише гірке 
розчарування (мило, та гнило) - Of himself, Ascolini said whimsically: 'I have eaten the apples of Sodom, 
my friend, but I cannot regret them too much because I can still remember the taste of good fruit and of some 
noble wines.’ (M. West, ‘Daughter of Silence’, ch. III) – Про себе Асколіні говорив затійливо: "Я 
скуштував содомське яблучко, найсолодше на вигляд, але гірке на смак. Однак я не дуже шкодую. 
Адже все-таки я ще пам'ятаю смак шляхетних плодів і вин". 5) for sour apples – повністю, зовсім 
(тільки в негативних конструкціях) Her? Rats! Sissy can't drive for sour apples. Crazy's a loon! (S. Lewis, 
‘It can't Happen Here’, ch. 14) – Вона відвезе? Дурниця! Сіссі поняття не має, як водити машину. Вона 
ж скажена. 6) the rotten apple injures its neighbours – одне гниле яблуко псує всі інші ≈ паршива вівця 
всю череду псує. 

LEMON. Сommon: 1) роззява, невдаха (людина, якогу легко обдурити) – Criminal carelessness, 
that's what it was! Leaving me standing here like a lemon! – Злочинна недбалість, от що це таке! 
Залишити мене стояти тут як дурня! 2) непотрібна річ, барахло – to hand smb. a lemon – надути, 
обдурити когось; 3) голова – if you had any brains in that big lemon – якби у твоїй здоровій голові була 
хоч крапля розуму. 

Informal: 1) I've got to move that lemon – Мені треба збути цей мотлох; 2) Tell that bloody lemon to 
lay off pounding on the piano – Скажи цьому недоумкові, щоб він перестав бриньчати на піаніно. 

Am: барахло, недоброякісний виріб. Особливо часто вживається у відношенні неякісних, старих 
машин, наприклад, у вираженні "This car is a lemon" – "Не машина, а купа заліза". 

Marketing: 1) шлюб, халтура, невдача 2) "лимон" (вкладення грошей або купівлю, що не 
виправдовує очікувань (напр., автомобіль, несправності якого виявилися тільки в ході його 
експлуатації, але про які споживач не знав під час купівлі) 3) lemon law – лимонний закон гарантує 
покупцям повернення грошей за товари, які не відповідають заявленій якості; закони діють у деяких 
штатах США. 

Idioms: to hand smb. a lemon – надути, обдурити когось – ...he's a good scout, and I'm dead sure he 
wouldn't hand me a lemon. (W. S. Maugham, 'The Razor's Edge', ch. VIII) – ...він гарний хлопець, і я 
зовсім упевнений, що він мене не підведе. 

Слід зазначити, що як метафори, так і ідіоми з фітонімічним компонентом охоплює досить 
широкий прошарок лексики. Вони зустрічаються в побутовому, розмовному мовленні, надаючи йому 
мальовничого характеру, а іноді й рис комізму. Деякі ідіоми мають книжкове походження й пов'язані 
з релігійними текстами, міфологією, конкретними історичними подіями. І метафори, і ідіоми мають 
яскраве експресивно-стилістичне маркування, більші виразні можливості й тому широко 
використовуються в науковій і технічній,  художній літературі, про що свідчать наведені вище 
приклади зі словників, з текстів авторів, які належать до різних літературних напрямків і епох.  

У цій статті ми навели приклади тільки з англійської мови з їхнім перекладом на російську мову, 
однак зробили відповідні вибірки із французької, словацької, чеської мов. Результати проведеного 
нами дослідження будуть відображені в наступних публікаціях. 
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Панасенко Н. И. Английская ботаническая лексика как источник метафоры и фразеологизмов. 

В статье рассматриваются различные подходы к сущности и структуре метафоры как одному из 
наиболее продуктивных средств формирования вторичных номинаций. Автор также анализирует 
фразеологические сращения (идиомы). Приведенные примеры из соответствующих электронных 
словарей (политехнический, медицинский, экономический и др.) и художественных текстов 
отражают экспрессивно-стилистические свойства английской метафоры и идиоматики. 

Panasenko N. I. Botanical Lexical Units of the English Language as a Source 
of Metaphor and Phraseologisms. 

The article highlights different approaches to the essence and structure of metaphor as literary time as the 
most productive secondary designation means. The author also analyzes such a type  

of a phraseologism, as idioms. Given examples borrowed from corresponding dictionaries on-line 
(polytechnic, medical, economic, etc.) and literary texts reflect expressive-stylistic properties 

 of English metaphor and idiomatics. 
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ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА 

У статті подається визначення, розглядаються роль і місце оцінного макрокомпонента в семан-
тичній структурі слова, досліджується проблема виділення різних типів оцінного значення: раціо-
нального, емоційного, емоційно-раціонального. Особлива увага приділяється визначенню критеріїв 
відбору оцінної лексики. Демонструється відтворення оцінки об’єктів дійсності на лексичному рівні. 

Питання, що стосуються оцінної лексики, залишаються й досі багато в чому дискусійними. 
Відрадно лише те, що інтерес до них не згасає, а тому є надія, що вони дістануть належне 
вирішення. Тримається цей інтерес на виключній теоретичній і практичній важливості 
проблематики, пов'язаної з оцінними словами. Йдеться не лише про вияв оцінних моментів на 
лексичному рівні мови. Питання про оцінну лексику безпосередньо торкається таких важливих 
проблем, як мова й суспільство, мова й мовлення, функції мови. На сьогодні ще не достатньо 
вивчені закономірності виникнення в мові оцінних слів; фактори, що уможливлюють вираження 
словом певного оцінного ставлення до висловлюваного, бо саме воно несе всю повноту як 
денотативної, так і позаденотативної інформації. 

Особливо вдячним для прагматичних цілей є марковані слова. Вони поліфункціональні саме 
прагматично. Цікаву думку у зв’язку з цим висловив В. І. Шаховський. Наявність у семантичній 
структурі слова емотивного та оцінного компонента, вважає він, дозволяє ідентифікувати такі 
лексеми як "прагматичні слова". Окрім денотативних характеристик, вони включають ще й 
компоненти "логіко-емоційного чи оцінного ставлення до денотативної частини лексичного 
значення слова" [1: 832], внаслідок чого утворюються прагмеми (термін Т. В. Маркелової), що 
"вказують на ставлення мовця до позначуваного словом же явища" [2: 178]. Усе це зайвий раз 
засвідчує актуальність проблематики, пов'язаної з оцінною лексикою, особливо у зв’язку із 
зростанням у сучасній лінгвістиці інтересу до питань семантики й прагматики. 

Мета запропонованої статті полягає в дослідженні ролі і місця оцінного компоненту в структурі 
слова. 

Матеріалом дослідження послужили близько 12 000 лексичних одиниць, відібраних методом 
суцільної вибірки з Longman Dictionary of the English Language [3] і перевірених за кількома 
іншими тлумачними словниками. 

Вважається, що всі слова, які містять оцінку, можна класифікувати як: а) розумово-оцінні, в 
яких оцінка "йде не від серця, а від розуму"; б) емоційно-оцінні, що вказують "на почуття, 
звичайно пробуджувані предметами, які певним чином оцінюються суспільством" [4: 143, 156-
157]. Але слід визнати, що чітко розмежувати розумово-оцінні й емоційно-оцінні слова доволі 
складно, оскільки всі слова, що вказують на почуття, викликані тими чи іншими явищами, містять 
у собі розумову оцінку. 

У зв’язку з цим потрібно, на наш погляд, звернути увагу на те, що оцінне значення – це 
понятійна основа конкретних оцінок, що поєднує в собі семантичні й прагматичні аспекти. Оцінне 
значення виступає як вид когнітивної інформації, що передається через семантику слова та 
відтворює в дефініції поняття когнітивну структуру концепту, вираженого цим словом [5: 34]. 
Оцінювання слід розуміти як психічний акт, діяльність двох автономних сфер психіки – розуму та 
почуттів, що значною мірою є суб’єктивними і здійснюється як довільно усвідомлене, коли ми 
керуємося розумом, а не почуттями. Когнітивне оцінювання результатів діяльності складає 
провідний компонент структури емоцій, що відображає головне в загальній реакції. 

Генетичні корені оцінки, на нашу думку, полягають саме в емоційному способі (як найдавнішому) 
відображення суб'єктно-об'єктних відносин. Загальновідомим є той факт, що пізнання починається з 
безпосереднього чуттєвого контакту суб'єкта з навколишнім світом і закінчується виникненням у 
свідомості суб'єкта ідеального образу цього світу. Емоції відтворюють не явища та предмети реального 
світу, а ті об'єктивні відношення, в яких ці предмети та явища пристосовані до потреб людини. 
Специфіка емоцій полягає в тому, що вони є й об'єктом відображення в мові, й інструментом 
відображення самих себе та інших об'єктів навколишнього світу [6: 13].  

За справедливим твердженням О. М. Вольф та В. І. Шаховського, в основі емоції лежить оцінка 
[7: 40-42], а кожна емоція людини є результатом певного виду оцінки [8: 18]. У цьому плані можна 
говорити про оцінні підстави емоцій.  

З іншого боку, емоція може й сама служити підставою для оцінки. У будь-якому разі емоції та 
оцінки пов’язані між собою причинно-наслідковими відношеннями. Отже, оцінка та емоції 
взаємодіють таким чином: оцінка – це думка суб’єкта про цінність об’єкта для нього, а емоція – це 
переживання суб’єктом цієї думки. Емоційне ставлення є важливою складовою частиною мовної 
модальності.  
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Мова завжди передбачає раціональний аспект, а тому розмежування раціонального та чисто 
емоційного в мові є умовним. Однак, останні дані деяких наукових досліджень довели 
правомірність виділення емоційного типу мислення, розокремлення емоційного та раціонального 
як різних сфер інтелекту. Крім того, параметри оцінки та емоції в семантиці мовних одиниць 
можуть комбінуватися: перехрещуватися, нашаровуватися один на одного. Отже, це може бути 
компромісним вирішенням питання про співвідношення раціонального і емоційного в мові, що 
дозволяє виділити такі типи оцінного значення: раціональне, емоційне, емоційно-раціональне [9: 
38]. 

Під раціонально-оцінним значенням розуміємо таке значення, яке ґрунтується на 
раціонально-оцінних, логічних судженнях про ознаки, що об’єктивно притаманні референту. 
Когнітивний зміст раціональної оцінки – це думка суб’єкта оцінки про позитивну чи негативну 
цінність позначуваного в цілому або якої-небудь його властивості, заснованої на знаннях 
неписаних, узуальних норм ціннісної картини світу, що базується на повсякденно-побутовому 
образі світу, який склався в даному мовному колективі та на його життєвій філософії. 

Емоційно-оцінне значення входить до спектру "схвалення / несхвалення", має своїм змістом 
певне почуття-ставлення, що надає найменуванню іллокутивної сили. Отже, цей тип оцінного 
значення заснований на емоціях та почуттях, що пов’язані з властивостями, які не притаманні 
референтові, а лише приписуються йому творчим мисленням суб'єкта.  

Емоційно-раціональне оцінне значення орієнтоване на позначуване (денотат) і представляє 
психічний аспект раціональної оцінки, описує почуття, засноване на раціонально-оцінних 
судженнях та переживаннях в органічній їх єдності.  

Варто зауважити, що хоча характер емоційного і раціонального оцінювання дуже часто 
збігаються, оскільки вони мають один і той же самий об’єкт і суб’єкт оцінки (різними є лише 
характер та основа оцінювання), проте це має місце не завжди, що наочно спостерігається на 
прикладах гумору, іронії, сатири та сарказму. 

Типологія оцінних значень порушує ще одне важливе для їх вивчення питання, а саме: до якого 
аспекту значення входить оцінка, тобто питання про місце оцінного значення в семантичній 
структурі слова. Неоднорідність оцінного компонента зумовлює його різну взаємодію з іншими 
компонентами у структурі значення мовного знаку. 

У лінгвістичній літературі існує декілька схем зображення семантичної структури слова, кожна 
з яких є достатньо об’єктивною та логічною. Більшість дослідників визнає існування ядерної та 
периферійної зон у семантиці слова і виділяє семантичні компоненти залежно від їх позиції 
стосовно цих зон.  

Так, традиційно протиставляються предметно-логічний компонент – денотативне значення (в 
зарубіжній лінгвістичній літературі його іноді називають термінами conceptual, cognitive [10: 22] 
meaning), понятійна співвіднесеність імені та співзначність означуваного, тобто додатковий до 
предметно-логічного компонент, відтінки значення (конотативне значення слова). 

Більшість лексем англійської мови володіють лише денотативним значенням, а тому з точки 
зору виражальних можливостей вони нейтральні. Ці слова позначають поняття, але не виражають 
ставлення мовця до предмета мовлення. Зауважимо, що нейтральними такі слова є у своєму 
основному, прямому значенні та в типових випадках уживання. Такими вони фіксуються і в 
словниках, наприклад: dog, lion, fox, wooden, red та багато інших. Разом з тим, у живому вжитку, 
особливо в усно-розмовному мовленні, в художній та публіцистичній мові, так звані нейтральні 
слова здатні набувати досить несподіваних емоційних і навіть функціонально-стилістичних 
забарвлень. Отже, оцінність нейтральних слів є контекстуально-зумовленою. 

Проте в англійській мові чимало й таких слів, що мають стале додаткове забарвлення. Їх 
називають стилістично забарвленими. Саме така лексика переважно й використовується для 
передачі оцінки, оскільки вона містить компонент стилістичного значення, здатного виражати 
позитивне або негативне ставлення мовця до позначуваного словом предмета чи явища.  

У цьому зв’язку підкреслимо, що оцінка, яка міститься в значенні стилістично забарвлених 
слів, настільки явно виражена, що не дозволяє вживати їх в інших значеннях. Такі слова 
ілюструють необмежені й різноманітні вияви людського фактора: оцінка "зазирає" у кожен з 
основних розділів ідеографічного словника" [11: 34]. 

Вивчення стилістичного значення слова є важливим і з огляду на те, що ми розглядаємо всі 
лексичні одиниці передусім у комунікативно-прагматичному аспекті. Виходячи з цього, доцільно 
об’єднати всі відтінки стилістичного значення в одну групу на тій підставі, що всі вони передають 
ставлення мовця до предмета думки. За цією ознакою такі відтінки в стилістичному значенні 
можна співвіднести з першою особою акту комунікації й виділити особливий аспект, функція 
якого полягає в модальній орієнтації мовної одиниці в процесі її стилістичної трансформації. 

Усі стилістично забарвлені слова мають численні відтінки, які, як уже зазначалося, зумовлені 
тим чи іншим ставленням мовця (суб’єкта) до явища чи предмета, що називається. Емоційне 
забарвлення виникає у слові внаслідок того, що саме його значення містить елемент оцінки. 
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Оцінний компонент, поєднуючись з емотивним, відображає національно-культурні особливості 
суб’єкта оцінювання, які реалізуються передусім через оцінну лексику. 

Оцінний компонент стилістичного значення включає позитивну чи негативну оцінку. 
Позитивна оцінка міститься переважно у словах схвальних, пестливих, почасти в словах 
жартівливих. Негативні відтінки складають ширший спектр – несхвальний, глузливий, 
зневажливий, докірливий, зневажливо-фамільярний, брутальний, лайливий, який реалізується у 
відповідній лексиці. Слід визнати, що всі ці відтінки часом ледь відчутні, а до того ж мінливі 
історично й контекстуально зумовлені. 

Зазначимо, що хоча оцінний компонент семантики слова традиційно відносять до конотації, 
необхідно враховувати той факт, що сучасний погляд на складний характер оцінного значення, 
виділення в ньому двох аспектів (раціонального та емоційного) зумовили необхідність визнання, 
що в мові можуть бути слова, оцінне значення яких входить до денотативного аспекту, та слова з 
емоційним значенням – складовою частиною конотації. Ці типи оцінного значення іноді присутні 
одночасно, що дає підстави виділити третій тип – емоційно-раціональне оцінне значення, яке 
пронизує обидва аспекти значення слова та невіддільне від жодного з них. 

З огляду на вищесказане, оцінне значення розглядається нами як макрокомпонент семантичної 
структури слова, який входить до прагматичної зони та експлікується у тлумаченні, тобто в зоні 
семантики. Різноманітність типів оцінного значення, що структурують семантику лексичних 
одиниць, відтворює багатогранність ціннісного світосприйняття оточуючої дійсності, складну 
взаємодію оцінних та емоційних параметрів процесу пізнання. 

Тепер перейдемо безпосередньо до аналізу оцінної лексики. Аналіз масиву вибірки (12 000 
слів) показав, що 8 620 слів (72%) – це лексеми, семантична структура яких містить негативно-
оцінні семи. Решта – 3 380 слів (28%) – мають семантичну структуру з семою позитивної оцінки. 
Це ще раз підтверджує думку про неоднорідність оцінного пласту лексики. Подібне явище можна 
також розцінювати як ще один доказ правомірності висновку про те, що в житті будь-якого 
мовного колективу значно більше негативних явищ, аніж позитивних. 

При доборі матеріалу з лексикографічних джерел враховувалося кілька моментів. По-перше, 
зверталась увага на оцінну номінацію, що виражається:  

а) словами-маркерами негативно-оцінних сем, а саме: derogatory, contemptuous, ironical, vulgar, 
наприклад: ballad-monger (derog.) –  worthless poet, poetaster – віршомаз, автор чи продавець балад; 
bint (colloq. usu. derog.) – girl – дівчина; brаt (contempt.) – child – дитина, виродок; dabbler 
(contempt.) – one who engages in or at pursuit as a hobby – дилетант; gas-bag (derog.) – empty talker – 
базіка, пустодзвін;  

б) покажчиками сем позитивної оцінки – humorous, facetious, jocular, poetic, наприклад: casque 
(poet.) – helmet – шолом; bide (poet.) – wait for a favourable opportunity – чекати на сприятливий 
випадок; avaunt (joc.) – go away, begone – геть;  

в) індикатором негативної чи позитивної оцінки, що міститься безпосередньо в самому 
лексикографічному витлумаченні слів. У ролі таких індикаторів виступають якісні прикметники, 
що виражають власне ознаку і одночасно вказують на її негативну чи позитивну оцінку. Це в 
основному прикметники bad і good, які найчастіше використовуються для тлумачення інших 
лексичних одиниць і виражають негативну чи позитивну оцінку в найбільш повній абстрактній і 
нейтральній формі.  

Негативна чи позитивна оцінка в словах цього типу може міститися або у структурі твірної 
основи, наприклад: calf-stupid fellow – придуркуватий хлопець; rake-dissipated or immoral man of 
fashion – вітрогон, розпусник; toad-detested or disgusting person – бридка людина; admire – look at 
with pleasure or satisfaction – приходити в захват; захоплюватися, милуватися; honest – 
straightforward; not telling lies, not cheating or stealing – чесний, правдивий, щирий, справжній; 
beauty – combination of qualities that give pleasure to the senses or to the moral sense or the intellect – 
краса; або в похідному слові: represser – one who quells, suppresses – гнобитель (repress – to restrain, 
to keep under restraint; to put down, to suppress, to quell); evil-doer – person who does evil – злодій, 
грішник (evil – bad, injurious, mischievous, worthless, wicked, morally bad); blockhead – dolt – 
телепень (block – stolid or hard-hearted person); beautiful – giving pleasure or delight to the mind or 
senses – гарний, прекрасний, пречудовий (beauty – combination of qualities that give pleasure to the 
senses or to the moral sense or the intellect); kind-hearted – having a kind nature; sympathetic – 
м'якосердий, добрий (kind – having, showing, thoughtfulness, sympathy or love for others); lovely – 
beautiful; attractive; pleasant – гарний, прекрасний, дивовижний (love – warm, kind feeling);  

г) індикатором guilty of, який не зводиться до основного й вихідного індикатора bad, проте 
дефініції слів guilty та guilt, з допомогою яких витлумачується ця група лексем, характеризують 
носія ознаки як людину, що порушила моральні й соціальні закони, прийняті в певному мовному 
колективі, а іменні компоненти цього тлумачення виступають як позначення дій, вчинків, якостей, 
що не відповідають соціально встановленим нормам, а тому засуджуються. Наприклад: hypocrite – 
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person guilty of hypocrisy, dissembler, pretender – лицемір; cad – person of low manners; person guilty 
of ungentlemanly conduct, blackguard – негідник, невихована людина, хам.  

Зважаючи на це, ми вважаємо за можливе "guilty of" як самостійний індикатор негативної 
оцінки, а слова, тлумачення яких містять його, виділити в окрему групу. На наш погляд, до неї 
могли б бути включені й іменники, у словниковій статті яких з-посеред інших є і цей індикатор: 
turncoat – one who turns his coat, renegade – ренегат, зрадник; goal-bird – prisoner, habitual criminal, 
rogue – кримінальний злочинець; 

д) семами семантичної структури слова, що вказують на надмірність ознаки, якості too much, 
ехоrbitant. Причому ці семи можуть вказувати як на наявність негативної, так і позитивної оцінки у 
слові, як наприклад: exactor – person who demands money illegally or exorbitantly – вимагач; flatterer 
– one who praises another person too much – підлабузник; gourmet – person who enjoys eating too 
much, and is expert in the choice of, delicate food, wines, etc. – гурман; exquisite – of great excellence; 
brought to a high exorbitant state of perfection – вишуканий, витончений, чарівний. 

По-друге, при доборі матеріалу ми враховували також оцінну конотацію, причому як 
контекстуальну, так і ситуативну, що включає й  екстралінгвальні фактори. 

Оскільки контекстуальну оцінну конотацію ми розглядаємо як лінгвальний фактор, тому що 
вона вербальна, то основну свою увагу приділимо екстралінгвальним, невербальним чинникам, що 
спричиняють появу оцінки у висловлюванні. Отже, можна сказати, що мовленнєва ситуація – це 
процес, в якому виникає оцінка, а контекст – це результат, що фіксує оцінку в висловлюванні. 

На лексичному рівні оцінка об'єктів дійсності відтворюється завдяки дериваційним процесам. 
Оцінність – це не просто відтінок у лексичному значенні слова, а можливий компонент його 
семантичної структури, причому такий, який може модифікувати значення слів, йому належить 
творча роль у зміні значення. Таким чином, можна стверджувати, що аксіологічна деривація є 
окремим випадком семантичної деривації, яка має розглядатися як самостійний спосіб поповнення 
словника кваліфікативними словами, що повинно бути предметом подальших досліджень оцінного 
потенціалу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Šahovskij V. I. Lexikalische Bedeutung des Wortes und Konnotation // Zeitschrift fűr Phon.  Sprachwiss. 
Kommunik. forsch. – 1987. – Bd. 40, H. 6. – S. 830 – 838. 

2. Маркелова Т. В. Знак-прагмема в системе оценочного значения // Доклады VI Междунар. конф. 
"Семантика языковых единиц". – Т. 1. – М.: СпортАкадемПресс. – 1998. – С. 177 – 180. 

3. Longman Dictionary of the English Language. – L.: Longman, 1984. – 1876 p. 
4. Петрищева Е. В. Стилистически окрашенная лексика русского языка. – М.: Наука, 1984. – 221 с. 
5. Бессонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти. – Донецьк: ДонНу, 

2002. – 362 с. 
6. Мягкова Е. Ю. Эмоционально-чувственный компонент значения слова. – Курск: Изд-во Курск. гос. пед. 

ун-та, 2000. – 110 с. 
7. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. – М.: Наука, 1985. – 228 с. 
8. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – Воронеж: Изд-во 

Воронежск. ун-та, 1987. – 192 с. 
9. Антонченко Т. М. Основні тенденції аксіологічних змін у семантичній структурі американізмів: Дис. … 

канд. філол. наук: 10.02.04. – К., 2000. – 229 с. 
10. Taylor J. R. The Two-Level Approach to Meaning // Linguistische Berichte. – 1994. – Bd. 149. – P. 3 – 26. 
11. Ягубова М.А. Оценка в языковой картине мира // Вопросы стилистики. – Саратов: Саратовск. ун-т. – 

1996. – Вып. 26. – С. 30 – 40. 
 

Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2009 p. 

Приходько А. И. Оценочный компонент в семантической структуре слова.  

В статье подаётся определение, рассматриваются роль и место оценочного макрокомпонента в 
семантической структуре слова, исследуется проблема выделения различных типов оценочного 

значения: рационального, эмоционального, эмоционально- рационального. Особое внимание уделяется 
определению критериев отбора оценочной лексики. Демонстрируется воспроизведение оценки 

объектов действительности на лексическом уровне. 

Prihodko A. I. Evaluation Component in Semantic Structure of Word.  
In this article the role and the place of evaluation macrocomponent in the semantic structure of the word are 

examined, the definition of the evaluation macrocomponent is given; the problem of selection of different 
types of evaluation meaning: rational, emotional, emotionally-rational is studied. The special attention is 

paid to the singling out of criteria for the selection of evaluation vocabulary. The realization of the 
evaluation of the objects of reality at the lexical level is demonstrated. 
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СТАТУС ВТОРИННИХ КОНСТРУЮВАНЬ: ЛІНГВОКОГНІТИВНІ АСПЕКТИ 

У статті порушуються питання вторинних номінативних та комунікативних одиниць. 
Фокусуються увага на кореляції вихідних та похідних конструювань, їх залежності від дії  
інтралінгвальних та інтерлінгвальних факторів.  Експлікується природа одновекторних та 

багатовекторних дериватів та інтеграція окремих жанрів. Розглядається перспектива подальших 
досліджень епідигматичних питань номінативних та комунікативних одиниць. 

Багато є таємниць у світі, а серед них мова, яка вивищує людину над світом, робить її 
нездоланною. Мова – найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає 
нащадкам свій досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і сподівання [1: 5]. Мова 
– гетерогенне явище, яке потребує глибокого осмислення та комплексного підходу. Серед 
мовознавчих напрямків на часі виокремлюються когнітивна лінгвістика, яка розглядає 
функціонування мови як різновид пізнавальної (когнітивної) діяльності [2]. У парадигмі мовних 
функцій особливе місце посідає лінгвокреативна (ЛКФ – далі), що сприяє розумінню креативних 
пошуків лінгвістів [3]. 

Одиницями номінацій є слова та словосполучення, одиницями комунікації – висловлювання та 
тексти. Номінативним (НО) та комунікативним одиницям (КО) притаманні риси ізоморфізму 
стосовно їх знакового буття та характеру конструювання. Об’єктом дослідження вторинних 
конструювань є НО та КО, предметом – їх лінгвокогнітивні аспекти. НО та КО, як семіотичні знаки, 
позначені синтактикою, семантикою, прагматикою та епідигматикою. НО та КО відкриті для 
вторинного конструювання, що обумовлюється динамізмом та адаптивною силою. 

Вічним двигуном у мові є словотвір, що діє без перепочинку, виготовляючи потрібні для людей 
конструкти, розкриваючи тим самим таїни слова. На часі мови вивчаються у руслі їх динамічного, 
функціонального антропоцентричного трактування, тобто парадигмоцентрично [4; 5]. У парадигмі 
сцієнтичних лінгвістичних досліджень вагомим є епідигматичний підхід до НО та КО, ідентифікація 
їх вторинних, секондарних утворень. 

Прозорим для розпізнання механізму вторинного конструювання є словоскладення – могутнє 
джерело поповнення словникового складу. Складні слова (композити – термін Л. Ф. Омельченко) 
відзначаються наявністю вихідних основ, композитних формантів, частиномовної інтеграції 
компонентів, подвійної референції до слів і словосполучень, тяжіння до подальшого конструювання 
[6]. Структура та семантика композитів обумовлюється вихідними основами та словотворчими 
формантами. Похідні слова (у нашому випадку – композити) – це редуковані конденсовані речення. 
За Лосєвим – це деривати, які мотивовані номіналізацією мікроконтекстів структурно-складних 
одиниць. Деривати позначені семантичним зсувом вихідних одиниць, які генерують вторинні 
конструювання. Семантизація складних слів експлікується морфолого-синтаксичними та лексико-
фразеологічними витоками – колігаційними та колокаційними потенціями. Пор. англ. lame brain, укр. 
нерозумний; англ. dead head, укр. безбілетний пасажир; англ.  night cup, укр. чарочка на ніч; англ.  
back yard, укр. рідні місця; англ.  lame duck, укр. банкрот президент. Дієвою є компресія вихідних 
форм композитів. Пор. англ. a car of general purpose →a jeep → to jeep; to know how to do it → a know 
how → to know how; people who can do everything → can-do-people, God be with you → good-bye → to 
say good-bye; англ. pay as you earn → pay, укр. жити тобі на зарплату → англ. paye people; quiet → 
on the q.; укр. по секрету → idea → I.d. , укр. ідея → англ. identification cord → I.d. , укр. персональна 
картка; англ.  all so → as, on clock → o clock, on fire → afire, Before Christ → B.C., post scriptum → 
P.S., editor → edit, competition → compete, United Nations organization → UNO [7]. 

Таким чином, вічний двигун діє в сучасній англійській мові; значущими є процеси функціональної 
переорієнтації. Запозичення в новому мовному оточенні, з огляду на процеси їх асиміляції також є 
відкритими для подальшого конструювання. Вторинні знаки – це згорнуті етапи пізнання. 

Сучасні лінгвісти знаходяться на "текстоцентричній хвилі", фокусуючи увагу на категоріях 
текстів, їх класифікації та дериваціях. Варіативність комунікативних одиниць є універсальною рисою. 
У сучасній таксономії тексти класифікуються за різними чинниками з огляду на методологічні бази та 
уподобання вчених [5]. 

Тексти вивчаються в руслі конструктивних, комунікативних і тематичних параметрів. 
Різноманітність текстів проявляється в наявності атрибутів – великих і малих форм, інформативних і 
неінформативних, емоційних і неемоційних, усних і письмових, вербальних і невербальних. Текст як 
елемент культури виступає важливим інгредієнтом конвенційних канонів і традицій. Як об’єкт 
літератури текст корелює із грою – за змістом, з ритуалом – за формою. У текстах репрезентуються 
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реальні та ірреальні  події, зберігаються традиції минулого, у домислах і фантазіях створюються нові 
моделі картин світу. 

Змістові опозиції (дане :: нове, відоме :: невідоме, важливе :: неважливе, тривіальне :: 
нетривіальне, серйозне :: несерйозне) по-різному матеріалізуються в текстах. Типові тексти на 
відміну від нетипових характеризуються наявністю  логічної зв’язності, ригористичної форми і 
структурно-композиційної даності. У нетипових текстах формальні зв’язки превалюють над 
змістовними, тому тут не реалізуються такі категорії,  як заголовок, сюжет, зачин, кінцівка. Тексти з 
невідзначеними категоріями (прислів’я, загадки, висловлювання) розміщуються в  антологіях за 
тематичним принципом [7; 8].  

Усе аномальне сприймається на фоні певного стандарту, норми. Нормою художнього тексту (ХТ) 
є наявність фабули, образної системи та специфічної структури. Ідейно-образна система ХТ 
реалізується в його змісті, якому підпорядковані поверхнева структура та композиція. 

Серед текстів виділяються художні та нехудожні, типові та нетипові, тексти-артефакти та мента-
тексти. Розмаїтість текстів обумовлюється просторовою позицією, з якої автор спостерігає і коментує 
факти. Спільною рисою для всіх текстів є наявність семіозису – адресанта, самого тексту та адресата. 
Вихідну позицію посідає адресант [9]. Бажання реалізувати прагматичні інтенції примушує мовця 
бути особливо уважним до матеріалізації думок. Автор тексту стимулює читача (слухача) до 
розумових операцій, створює основу для референційного акту, встановлює відповідність із 
екстралінгвістичною дійсністю. Соціальний та лінгвістичний досвід допомагають реципієнту 
розпізнати референта і осмислити те, що подається у тексті. Важливу роль при побудові текстів 
відіграє адекватне співвідношення теми і реми, пресупозиції і фокуса. Навмисне порушення 
відношень зазначених категорій, некоректне вживання вербалізаторів залишає сліди на характері 
текстів, на їх стандартності або типовості. Текст відзначається структурною, композиційною та 
семантичною єдністю. До основних належать категорії інформативності, зв’язності та 
повторюваності. Текст – це острівець організованої, впорядкованої комунікації. Наявність основних 
категорій тексту об’єктивує дійову силу термінів "стандартний" або "типовий". Відсутність певних 
категорій обумовлює  його віднесення  до нестандартних або нетипових.  До типових текстів 
належать завершені інформативні тексти – функціонально орієнтовані, структурно-змістовні, 
прагматико-комунікативні, відкриті до осмислення, дискретні за формою та змістом. Кожній групі 
текстів притаманні певні прерогативи. Так, для художнього тексту показовою є реалізація естетичної 
функції, а для наукових текстів – когнітивної. Інформативність – облігаторна категорія як  для 
художніх, так і для наукових текстів. Тексти реалізують фактуальну або концептуальну інформацію, 
причому концептуальна інформація переважно належить художнім текстам [9].  

Тексти мають антропоцентричний вимір, вони розглядаються з позиції адресанта та адресата (на 
інтралінгвальному векторі) та ще інтерпретатора, тлумача (на інтерлінгвальному векторі). На 
інтралінгвальному векторі текстоутворююча деривація стартує від вихідного тексту (Т1) у напряму до 
наступних похідних текстів. Сукцесивність вектору текстоутворення (Т1  → Т2→Т3→…Тn) 
детермінується авторськими цілями, зусиллями та хистом. Конструювання вторинних текстів-
перекладів включає процеси пролонгації, узагальнення, конкретизації, спеціалізації та модифікації. 
Концептуальний аналіз інгерентного буття текстів – це продовження традиційного семантичного 
аналізу: останній націлений на тлумачення значень слів або словосполучень у конкретному контексті, 
концептуальний – на пізнання організації знань про світ, представлених у мовних картинах, 
концептах – етносоціолінгвокультурних феноменах [10]. Концептуальний переклад передбачає, таким 
чином, реконструкцію ментального образу, ословленого релевантними мовними одиницями. Якщо 
для НО критерієм семантизації слугує їх лексико-граматичне оточення, то для КО – ситуація. 
Значущим для розуміння меж тексту є його дискурс, який препарує осмислення ситуацій у руслі 
питань – Що? Хто? Як?: про що йдеться мова, хто є учасниками ситуацій та як вони (ситуації) 
омовлюються. Ключові НО є віхами текстів, які (НО) фокусують увагу на ментальних концепціях КО. 

Конгруентність корелюючих текстів об’єктивується в їх тематичній приналежності та 
прагматичній представленості. Пор. англ.: Deeds not words, actions speak louder than words – укр. 
більше діла, менше слів; англ. great talkers are little doers, hungry bellies have no ears,  truth needs not 
many words, first think then say, be swift to hear slow to speak – укр. слів густо, а в животі пусто, хто 
багато говорить, той мало робить; говори мало, слухай багато, а думай ще більше; на правду мало 
слів; сім раз одмір, а раз одріж [11].  

Дивергенції підлягають зокрема вторинні несерйозні тексти, які змінюють статус первинних 
конструювань, модифікуючи їх дискурсивний вектор. Пор. англ.: when I am good I am very very good, 
when I am bad I am better; how many ifs go to a bushel; many words may not fill a bushel. Лат. Veni, vidi, 
vici – у перекладі укр. прийшов, побачив, помовчи. Подібні курйози породжуються факторами 
інконгруентності, несумісності, різного бачення мовцями ситуацій. Пор.: англ., 
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*** 
One moron asked another "Do you know the alphabet?" 
"Yes," said the second. 
"What  letter comes after ‘A’?" asked the first. 
The second moron answered: "All of them". 

*** 
She – "How many times a day do you shave?" 
He – "Oh, forty or fifty times." 
She – "Say, you are crazy?" 
He – "No, I am barber" [8]. 
 
Непорозуміння, зазвичай, подається  в анекдотах, жартах, які породжують комічний ефект [12]. 

Тексти-переклади належать до вторинних конструювань, які наводять міжмовні та міжкультурні 
мости. На інтерлінгвальному рівні в цільових текстах змінюється авторський склад, до нього входить 
тлумач-перекладач. Обсяг проблем у цільовому тексті збільшується: порушується питання 
адекватності, еквівалентності секундарних текстів, пріоритету підходів та конгруентності. НО як 
деривати позначені етимологічним буттям, яке або зберігається, або втрачається на просторах 
сьогодення. Резонансом цього процесу є омонімія, яка виникає в результаті розщеплення 
полісемантичного слова. Модифікації структур корелюючих текстів (дериваційних і перекладацьких) 
свідчать про дієвість "вічного двигуна" на інтралінгвальних та інтерлінгвальних просторах. Вторинні 
тексти також "пам’ятають" своє ретроспективне буття, тяжіють до нього, мають межі та безмежжя, 
повторюють свою історію в наступних конструюваннях – дериваціях та тлумаченнях.  

Слово riddle, наприклад, походить від англ. read. У словосполученні to read one’s mind  
відгукується етимологічне, минуле значення to read – здогадуватися. Загадкам та прислів’ям 
притаманні спільні риси: художній дискурс, римовані форми, народні витоки, тематична 
паспортизація,  прагматичне навантаження, посилання на минулий досвід, етнічний шарм, вторинне 
конструювання. Розбіжності згаданих текстів об’єктивують їх автономність та аутентичність. За 
структурою загадки тяжіють до мікродіалогів, в яких адресант та адресат зосереджуються на 
ідентифікації референта. Наявність спільного досвіду препарує результативність пошуку. Ілокутивна 
сила прислів’їв передбачає відповідну поведінку, що обумовлюється самою природою паремійних 
одиниць. Поверхнева структура прислів’їв уможливлює легке запам’ятовування. Віддаленість 
адресантів прислів’їв модифікується в царині загадок. Успішність пошуків тематичних блоків загадок 
реєструється у самих відгадках. Базою конструювання прислів’їв і загадок служить минулий досвід, 
ретроспективні дії, на які посилаються комуніканти. Характер настанов та рекомендацій у прислів’ях 
мають відношення до сучасних та прийдешніх поколінь. 

Феномен питальності прослідковується в семантиці, у прагматиці номінативних та 
комунікативних одиниць. До лексичного рівня парадигм питальності відносяться слова типу хто, що, 
коли, куди, який, скільки тощо. Серед комунікативних одиниць цієї парадигми виокремлюються 
задачі, питання, вікторини, загадки та фатичні метазнаки типу англ. How are you? How do you do? 
Деякі питальні речення стали клішованими виразами типу Will you walk into my palour, said the spider 
to the fly? (Th. Driser); To be or not to be that is the question (W. Shakespeare); What will Mrs. Grundy say? 
(W. Shakespeare); укр.: Хіба ревуть воли, як ясла повні (П. Мирний); рос.: Что делать? 
(Н. Чернышевский), Кто виноват? (А. И. Герцен). 

Загадки як засіб стимулювання уяви в когнітивному процесі зберігають виховну функцію, 
змінюючи свої форми буття, та зосереджуються на блоках "Що? Де? Коли?" Дескрипції референтів 
позначені образністю, конкретністю, а це препарує адекватні відгадки [13; 14]. Елементи словесної 
гри є захоплюючим компонентом загадок. Запам’ятовуванню сприяє поетична римована форма, яка є 
відголоссям минулого дописемного, поетичного буття мови. Загадки – це здобутки трудової 
діяльності [15; 16], народного досвіду та поетичного витвору, що не могло не позначитись на 
художній формі витвору [17]. Загадки належать до дериваційної когнітивної зони. Їх поява 
препарується умінням порівнювати, аналізувати та абстрагувати. Загадки в основному базуються на 
метафорі, мають форми запитання (графічного або еліптованого), шаради, головоломки. Пор.: Без 
дров, без вогня, а світить та гріє щодня (Сонце); Хто ходить по миру без ніг, без торби (Місяць). 
І. Франко вважав, що загадки про будову всесвіту є найдавнішими. Нові теми та форми 
об’єктивуються розвитком цивілізації, здобутками людської діяльності [16]. У загадках 
віддзеркалюються спостереження над природою, тваринним та рослинним світом. Пор.: Чорна корова 
всіх людей поборола, а білий віл всіх людей підвів. (Ніч і день); Хто найраніше встає? (Півень); Повна 
діжка жита п’ятачком накрита (Маківка). 

Аналіз вторинних конструювань породжує цілу низку проблем для подальшого вирішення в 
домені теоретичного та прикладного мовознавства. 
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Швачко С. А. Статус вторичных конструктов: лингвокогнитивные аспекты. 

Статья посвящена исследованию вопросов секондарных номинативных и коммуникативных единиц. 
Обращается внимание на корреляцию исходных и производных конструктов, их зависимости от 
действия объективных и субъективных факторов. Эксплицируется природа одновекторных и 
многовекторных дериватов, интеграции отдельных жанров. Рассматривается перспектива 

дальнейших исследований эпидегматических вопросов номинативных и коммуникативных единиц. 

Shvachko S. O.  Status of Secondary Constructs: Lingo-Cognitive Aspects. 

The article deals with the secondary derivative nominative and communicative units. Attention is being 
focused upon initial and secondary units, their determination by objective and subjective factors on the 

intralingual and interlingual vectors. Perspective vistas of further research are being mentioned. 
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ТИПОЛОГІЯ СЛОВОТВІРНОЇ МОТИВАЦІЇ В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено дослідженню особливостей словотвору латинської мови. На основі похідних 
словотвірного гнізда з вершиною дієслово cedĕre окреслено кількісний склад і семантичний простір 
дієслова та його похідних, запропоновано типи словотвірної мотивації. Наукові результати статті 
виступають підґрунтям для вивчення розвитку латинських тенденцій словотвірної мотивації у 

романських мовах. 

Про необхідність дослідження структурно-семантичної організації словотвірних гнізд (далі СГ), 
впливу семантики вершини СГ на формування семантики похідних, різноманітності способів 
словотвору і словотвірних типів не раз наголошували лінгвісти. Достатньо розроблена теорія СГ, 
нагромаджений певний досвід вивчення семантичних відношень між твірними і похідними словами у 
працях Ю. Л. Гінзбурга, О. М. Тихонова, І. О. Ширшова, І. І. Ковалика, О. С. Кубрякової, 
О. П. Єрмакової, Н. О. Пугієвої, Г. С. Чинчлея знаходить широке застосування у лінгвістичних 
пошуках. Набирає силу і основоцентрична дериватологія, в якій  піднімається спроба вирішення 
проблеми формування семантики похідного слова і структурно-семантичних зв'язків мотивувальної 
основи та її дериватів, зумовленість дериваційної потенції слів різної частиномовної належності тощо 
[1]. Проте структурно-семантична організація словотвірних гнізд, словотвірна мотивація у 
словотвірному гнізді тощо не були об'єктом дослідження як у класичній філології, так і в 
романському мовознавстві. 

Об'єктом дослідження є СГ з вершиною дієслово cedĕre та похідні словотвірні одиниці (далі СО), 
що утворюються на базі кореневих морфемних основ (далі МО) – ced- i cess-.  

Словникова дефініція: cedĕre dicitur universum de motu ex loco "йти позначає взагалі рух з місця" 
[2: 124] дозволяє класифікувати досліджуване дієслово за семантикою: cedĕre входить до лексико-
семантичного поля "рух у просторі" і, як підтверджує дослідження, має відносно високий 
словотвірний потенціал і комунікативну значущість.  

Предмет дослідження – структурно-семантичні особливості СГ та семантичні зв'язки між 
багатозначною вершиною cedĕre та його похідними. 

Мета статті – аналіз структури СГ з вершиною cedĕre на основі словотвірних парадигм (далі СП) 
та словотвірних ланцюжків (далі СЛ) та визначення співвідношення між формальною та 
семантичною похідністю, що існує між складовими СГ. 

Поставлену мету можна розв'язати на підставі таких завдань: 
• визначити кількісний та частиномовний склад СГ з вершинами cedĕre за допомогою СП та СЛ; 
• окреслити семантичний простір вершин СГ cedere та їх похідних шляхом визначення 

потужності семантичної ознаки і мотиваційної активності семантичних ознак;  
• побудувати типологію мотиваційних відношень між вершиною та похідними СГ шляхом 

аналізу їх словотвірно-семантичних особливостей. 
Методи дослідження: за допомогою описового методу здійснюється синхронний аналіз 

структурно-семантичних параметрів похідних СГ, зіставний метод допомагає виявити спільні та 
специфічні ознаки організації СГ, методика компонентного аналізу дозволяє дослідити компоненти 
лексичних і словотвірних значень, гніздовий та частиномовний способи вивчення структурно-
семантичних параметрів похідних виявляють якісний склад СГ, прийоми лінгвостатистичного аналізу 
слугують узагальненню даних щодо структурно-семантичної організації СГ у вигляді таблиць. 

Специфічною рисою словотвірного потенціалу латинських дієслів є наявність двох етимологічно 
пов'язаних МО інфекта та перфекта, що посилює як кількісно, так і якісно словотвірну потужність СГ.  

На першому етапі дослідження встановлено кількісний і частиномовний склад СГ. Аналіз 
результатів засвідчує більшу словотвірну продуктивність МО перфекта при творенні іменників та 
відповідно МО інфекта при творенні дієслів.  

Таблиця 1. 
Частиномовний склад СГ з вершиною cedĕre 

МО Іменник Дієслово Прикметник Прислівник Усього 

Сed - 2 21 3 1 27 
Сess - 36 8 7 5 56 
Усього 38 29 10 6 83 
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На другому етапі нами вибудована структура СГ з вершиною cedĕre за допомогою СП та СЛ. 
Варто підкреслити, що структурно-семантична природа СП привертала увагу багатьох 

мовознавців, і, як наслідок, сформувалося декілька підходів до розуміння і вивчення СЛ та СП. Щоб 
уникнути викладення дискутивної природи поглядів на природу СЛ та СП, відзначимо такий момент. 
СЛ розглядається нами як "важливий конструктивний елемент гнізда і комплексна одиниця 
словотвору" [3: 28], як утворення, компоненти яких є семантично залежними, оскільки значення 
твірного (повністю або частково) обов’язково входить у семантику похідного, і члени яких 
знаходяться у відношеннях послідовної мотивації. Об'єднуючи похідні лексичні одиниці за 
принципом спільності твірної основи, СЛ дозволяє окреслити послідовність словотвору у СГ, 
ступенево демонструє словотвірний потенціал лексичних одиниць, що досліджуються. СЛ, на думку 
О. М. Тихонова, є горизонтальним розгортанням СГ, "ряд спільнокореневих слів, пов'язаних між 
собою відношеннями послідовної похідності" [4: 40]. В українському мовознавстві СП трактується як 
сукупність слів, що мотивуються тим самим твірним і перебувають на одному ступені похідності [5: 
619]. Таким чином, у роботі ми поділяємо думки, що СГ є "сукупність усіх СЛ похідності 
однокореневих слів, вершиною якої є непохідна основа" [6: 565], СП є комплексна дериваційна 
одиниця, сукупність похідних одного твірного, що є лише частиною СГ, а СГ – сукупність СП [7: 9].  

Досліджуваний мовний корпус укладено на підставі тлумачного словника Forcellinni E. "Totius 
Latinitatis Lexicon". Визначено, що від МО інфекта ced- утворено 20 похідних, які становлять єдину 
СП: abscedere, accedere, antecedere, concedere, decedere, discedere, excedere, incedere, intercedere, 
introcedere, occedere, percedere, praecedere, procedere, recedere, retrocedere, secedere, siccedere, 
succedere, supercedere. П'ять дієслів, що входять до СП дієслова cedĕre, не є похідними, бо не 
формують власні СП: introcedere, percedere, occedere, retrocedere, supercedere. Решта дієслів СП 
мають похідні як від МО інфекта, так і від МО перфекта. Встановлено такі типи комбінацій 
словотвірної продуктивності: 1) СО, утворені як від МО інфекта, так і від МО перфекта твірного 
дієслова cedĕre, 2) СО, утворені від МО перфекта твірного дієслова cedĕre; 3) СО, утворені від МО 
інфекта твірного дієслова cedĕre. 

У подальшому за структурою похідні СО теж об'єднуються у СП і СЛ.  
І. Похідні, утворені як від МО інфекта, так і від МО перфекта твірного дієслова. 
Входять 10 СЛ: cedere (МО ced- ) → cedenter; сedere (МО cess-) → cessare → cessio; accedere (МО 

acced-) → coaccedere; accedere (МО access-) → accessitare; accedere (МО access-) → accessus  → 
accessibilis → accessibilitas; сoncedere (МО conced-) → concedentia; сoncedere (МО concess-) → 
concessare → inconcessus; praecedere (МО praeced-) → praecedentia; praecedere (МО praecess-) → 
praecessio → praecessor; succedere (МО succed-) → succedaneus; succedere (МО success-) → 
successio → successivus. 

Входять 4 СП: сessare (МО cess-) → cessicius;→ cessim;→ cessatio;→ cessator;→ cessatrix;→ 
cessio. 

Аccedere (МО access-)→ accessitare;→ accessio;→ accessus. 
Сoncedere (МО concess-)→ concessare → inconcessus;→ inconcessibilis;→ concessio;→ 

concessivus;→ concessus. Сoncessare (concess-)→ concessatio. 
Praecedere (МО praeced-) → praecedentia;→ praecedaneus;→ praecidarius. 
2) Похідні, утворені від МО перфекта твірного дієслова. 
Входять 12 СЛ: abscedere (МО abscess-)→ abscessio; antecedere (МО antecess-)→ antecessio; 

incedere (МО incess-) → incessere → incessio; incedere (МО incess-)→ incessabilis → incessabiliter; 
incedere (МО incess-)→(incessans)→ incessanter; incedere (МО incess-) → incessere → incessio;  
incedere (МО incess-) →(incessans)→ incessanter; intercedere (МО intercess-) → intercessio; intercedere 
(МО intercess-) → intercessus → intercessivus; decedere (МО decess-) → decessio → decessor→ 
praedecessor; excedere (МО excess-)→ excessus → inexcessibiliter; recedere (МО recess-) → recessus → 
recessim;  

Входять 9 СП: 
Abscedere (МО abscess-)→ abscessio;→ abscessus. 
Antecedere (МО antecess-)→ antecessio;→ antecessor;→ antecessus;→ antecessivus. 
Incedere (МО incess-) → incessere → incessio;→ incessus;→ incessabilis;→(incessans)→ incessanter. 
Intercedere (МО intercess-) → intercessio;→ intercessor;→ intercessus. 
Decedere (МО decess-) → decessio;→ decessus. 
Discedere (МО discess-) → discessio;→ discessus. 
Excedere (МО excess-) → excessio;→ excessus;→ processus. 
Recedere (МО recess-) → recessus;→ recessio. 
Secedere (МО secess-) → seccessio;→ secessus. 
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3) СО, утворені від МО інфекта твірного дієслова cedĕre: 
Входять 20 СП: cedere (МО ced-)→ abscedere, accedere, antecedere, concedere, decedere, discedere, 

excedere, incedere, intercedere, introcedere, occedere, percedere, praecedere, procedere, recedere, 
retrocedere, secedere, siccedere, succedere, supercedere. 

Слід зауважити, що до аналізу ввійшли СО відмінні за хронологічною характеристикою. Так, 
суфікси іменників – entia, -or, -tas є словотвірними формантами пізньої латини [8: 100]. Рисою пізньої 
латини стали і СО, утворені за допомогою двох і більше префіксів [8: 98]. Діахронічні процеси у 
словотвірному гнізді є предметом іншого дослідження. 

На третьому етапі роботи визначені за допомогою моделей типи словотвірної мотивації СГ. Роль 
МО у формуванні словотвірного значення похідної словотвірної одиниці є однією з найбільш спірних 
і, за словами М. Ф. Аліференко [9: 237], накопичений досвід з цього питання дозволяє її розглядати у 
декількох ракурсах. Так О. А. Земська зазначає, що похідне слово відрізняється від слова непохідного 
наявністю у нього особливого значення – словотвірного [10: 27], тобто словотвірне значення – це 
відношення між МО та похідною основами. Класифікацію типів словотвірної мотивації знаходимо у 
працях багатьох лінгвістів: О. М. Тихонов [11: 191], І. О. Ширшов [12: 47-51 ].  

У своєму дослідженні ми спираємося на класифікацію І. С. Улуханова, який описує ступені 
словотвірної мотивації (СМ) на підставі чотирьох семантичних ознак слів, що аналізуються, і виділяє 
три ступені СМ: "1) усі компоненти значення слова А входять у значення слова Б; 2) частина 
компонентів значення слова А входить у значення слова Б; 3) жоден з компонентів значення слова А 
не входить у значення слова Б" [13: 51-52].  

Більшість лексико-семантичних варіантів аналізованих похідних семантично співвідносяться з 
значеннями твірного слова. Особливо чітко ця семантична корелятивність наявна у прямих 
значеннях.  

Прямі значення дієслова cedere складаються з сем неспрямованого та спрямованого (початкового 
та кінцевого пункту), переносні – з сем часового руху, життєдіяльності, фізичного стану, фізичного 
впливу, посесивності.  

 
Таблиця 2. 

Реалізація сем прямого значення твірного діслова cedere у похідних дієсловах 

Дієслова Успадковані від твірного дієслова прямі значення Набуті прямі значення 
Значення неспрямований 

рух 
початковий рух кінцевий рух біг вертикальний 

рух 
abscedere - + - - - 
accedere - + + - - 
antecedere - - - - - 
concedere - + - - - 
decedere - + - - + 
discedere - + - - - 
excedere - + - - - 
incedere - + + + - 
intercedere - + + - - 
introcedere - - + - - 
occedere +  + - - 
procedere + - - - - 
recedere - + - - - 
retrocedere - + - - - 
praecedere - - + - - 
percedere + - - - - 
secedere - + - - - 
succedere - - + - - 
supercedere + - - - - 

 
 
 



І. Г. Альошина. Типологія словотвірної мотивації в латинській мові 

55 

Таблиця 3. 
Реалізація сем непрямого значення твірного дієслова cedere у похідних дієсловах 

 Успадковані від твірного дієслова 
непрямі значення 

Набуті непрямі значення 
 ча
с 

ж
ит
тє
ді
ял
ьн
іс
ть

 

фі
зи
чн
ий

 с
та
н 

по
се
си
вн
іс
ит

 

фі
зи
чн
ий

 в
пл
ив

 

по
ве
ді
нк
а 

пр
ед
ш
е 

до
мі
ну
ва
нн
я 

мі
ж

 п
ро
мі
ж
ка
ми

 
ча
су

 

пр
оц
ес

 

abscedere - + - - - - - - - - 
accedere + - - - + + - - - - 
antecedere + - - - - - + + - - 
concedere - + - + - + - - - - 
decedere - + - + - - - - - - 
discedere - - - - + - - - - - 
excedere - + - - - - - + - - 
incedere - - - - - - - + - - 
intercedere + - - - - - - - + - 
introcedere - - - - - - - - - - 
occedere - - - - - - - - - - 
procedere + + - - - - + - - + 
recedere - - - - - - - - - - 
retrocedere - - - - - - - - -  
praecedere - + - - - - + + - - 
percedere - - - - - - - - - - 
secedere - + - - - - - - - - 
succedere - - - - - - - - - - 
supercedere  - - - - - - - - - - 
 
На підставі наведених у таблицях даних можна зробити такі висновки. 
1. Дієслова abscedere, accedere, decedere, discedere, excedere, incedere, intercedere, introcedere, 

occederere, recedere, retrocedere, secedere успадкували сему руху дієслова cedere.  
2. Дієслова antecedere, siccedere, percedere, supercedere мають у семній структурі сему руху 

(неспрямованого та спрямованого) дієслова cedere. Дієслова decedere, incedere, успадкувавши сему 
руху, розвивають своє власне пряме значення – з семою бігу (швидкого руху) і сему вертикального 
руху.  

3. Дієслова introcedere, occedere, recedere, retrocedere, percedere, succedere, supercedere, siccedere 
не розвивають переносні значення твірного дієслова.  

4. Дієслова abscedere, decedere, discedere, secedere розвивають непрямі значення твірного дісєлова.  
5. Дієслова abscedere, accedere, antecedere, concedere, excedere, incedere, intercedere, intercedere,  

procedere, praecedere розвивають як успадковані, так і нові непрямі значення. Непрямі значення 
префіксальних утворень мотивуються переносними значеннями твірного слова. Тільки одне дієслово 
incedere, не успадковуючи непряме значення твірного дієслова, набуває нове. Такі ЛСВ знаходяться 
на периферії лексико-семантичної структури дієслів. 

Зіставлення семантичних структур твірного дієслова та префіксальних похідних дієслів дає 
можливість побудувати типологію їх змістових відношень. Нами запропоновані моделі словотвірної 
мотивації: успадковані від твірного дієслова прямі значення позначимо А, набуті прямі значення – B, 
успадковані від твірного дієслова непрямі значення – С, набуті непрямі значення – D. 

Таким чином, у даній статті визначено кількісний та частиномовний склад СГ з вершиною cedĕre і 
за допомогою СП та СЛ встановлено його структурний склад; окреслено семантичний простір 
вершин СГ cedere та його похідних шляхом визначення потужності семантичної ознаки і 
мотиваційної активності семантичних ознак; за допомогою моделей словотвірної мотивації 
побудувано типологію мотиваційних відношень між вершиною та похідними. Перспективою 
подальших досліджень вважаємо вивчення розвитку встановлених на матеріалі латинської мови 
тенденцій словотвірної мотивації у романських мовах. 
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Таблиця 4. 
Моделі словотвірної мотивації дієслів СГ з вершиною cedere 

 A  B С D 

abscedere A  C  
accedere A  C D 
antecedere   C D 
concedere A  C D 
decedere A B C  
discedere A  C  
excedere A  C D 
incedere A B  D 
intercedere A  C D 
introcedere A    
occedere A    
procedere A  C D 
recedere A    
retrocedere A    
praecedere A  C D 
percedere A    
secedere A  C  
succedere A    
supercedere  A    
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Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2009 р. 

Алёшина И. Г. Типология словообразовательной мотивации в латинском языке. 
В статье рассмотрены вопросы особенностей словообразования латинского языка. На основе 

производных словообразовательного гнезда с вершиной глагол cedĕre выявлен количественный состав 
и семантическое пространство глагола производных, предложены типы словообразовательной 
мотивации. Научные результаты статьи выступают основой для изучения развития латинских 

тенденций словообразовательной мотивации в романских языках. 

Alioshina I. G. Typology of Word-Formations Motivation in Latin. 

The questions of features of word-formation of Latin are considered in the article. On the basis of derivatives 
of word-formation nest with a top verb cedere, quantitative composition and semantic space of verb of 

derivatives is exposed, the types of word-formation motivation are offered. The scientific results of the article 
come forward basis for the study of development of the Latin tendencies of word-formation motivation in 

Romance languages. 
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МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ КОМІЧНОГО В ТЕКСТАХ АНІМАЦІЙНИХ ТВОРІВ 

У статті на матеріалі текстів анімаційних стрічок (оригіналу та перекладу українською мовою) 
розглянуто особливості створення ефекту комічного, застосовано комплексний підхід до аналізу 
категорії комічного. Визначено потенціал сленгізації мовлення як фактору індивідуального та 

архетипового характеризування персонажів. Підтверджено факт номінування сленгом фрагментів 
дійсності, які є  релевантними  для сміхової культури. 

Комічне як естетична засада є особливою точкою зору на світ, що відкриває іншу, "спідню" 
сторону світу, яка часто ігнорується, залишаючись однією з допоки не вирішених проблем 
гуманітарного знання. Метою статті є дослідити вербальні засоби які створюють ефект комічного в 
текстах анімаційних творів із застосуванням комплексного підходу до вивчення категорії комічного, 
що передбачає залучення досягнень психології, лінгвокультурології, семантики тощо [1; 2; 3]. Не 
останню роль у вивченні специфіки категорії комічного та способів її вираження різними мовами 
відіграє зіставний аналіз вихідних та перекладених відеовербальних текстів (художніх фільмів та 
анімаційних стрічок). Тексти такого ґатунку в психолінгвістиці отримали назву "креолізованих", 
тобто таких, "фактура яких складається з двох негомогенних частин: вербальної (мовної, 
мовленнєвої) та невербальної (що належить до інших знакових систем, аніж природна мова)" [4: 180-
181].  Необхідність урахування останнього компоненту накладає на перекладача додаткові 
обмеження, яких не існує при перекладі літературного твору. Це, зокрема, врахування тривалості 
реплік, їхній зв’язок із зображенням (йдеться про узгодженість інтонації, що задається реплікою, з 
мімікою, жестами) [5]. 

Джерелом нашого дослідження виступили тексти оригіналу та перекладу п’ятьох анімаційних 
стрічок: "Madagascar 2", "Kung Fu panda", "Shrek", "Open Season" та "Cars", а матеріалом – англійські 
сленгові лексичні одиниці оригіналу та їхні відповідники українською. На відміну від мовного 
стандарту, який належить до офіційної культури [6], сленг онтологічно є елементом культури 
неофіційної, сміхової [1; 7; 8], тож цілком виправдано застосовується в якості стилістичного засобу, 
який спричиняє ефект комічного [9; 10]. Усього в текстах зазначених стрічок нами було виявлено 107 
англійських СЛО (зауважимо, що до аналізу залучалися виключно іменники, іменникові композити та 
субстантивні словосполучення) з українськими відповідниками. Слід зазначити, що побудова 
ланцюжка "англ. СЛО (сленгова лексична одиниця) – укр. СЛО" була можливою приблизно в третині 
випадків (адже в решті випадків відповідники перебували у відносинах "англ. СЛО – укр. лексема 
стандарту", "англ. СЛО – укр. відповідник відсутній" тощо).  

Висока концентрація сленгових лексичних одиниць у текстах анімаційних стрічок робить перші 
одним з найбільш розповсюджених стилістичних засобів сучасної мультиплікації. Сам факт 
використання СЛО героями мультфільмів потребує ретельного аналізу, відтак першим із завдань 
даної статті є з’ясування потенціалу сленгу як одного з засобів характеристики персонажів сучасних 
анімаційних стрічок. Наступним аспектом, який має братися до уваги для дослідження 
функціонування сленгових лексем у текстах анімаційних стрічок, є власне добір цих лексем, ширше – 
вербалізація певних фрагментів дійсності, значущих для сміхової картини світу (за М. М. Бахтіним, 
В. С. Єлістратовим та іншими дослідниками). Відтак другим завданням ми вбачали визначення сфер 
буття, які найбільш активно номінуються сленгом.  

Питання використання СЛО в художніх текстах ґрунтовно досліджувалося багатьма дослідниками 
[4; 10]. Традиційно сленг використовується для максимально повного відображення мови персонажа: 
особливостей його індивідуального мовного стилю, мовної етики тощо. Так, наприклад, мовлення 
головного героя стрічки "Cars" – гонщика Блискавки МакКвіна насичено гостромодними 
сленгізмами, що сприяє відтворенню його образу – швидкого, сучасного, "зухвалого" боліда: " – Hey, 
fellas, how do you think I'd look in Dinoco blue? – Гей, хлопці, як мені буде в кольорах Дайнащось?"; "– 
While I'm stuck here paving this stinkin' road, Chick's in California schmoozing Dinoco. –  Поки я кладу цю 
смердючу дорогу, Шик у Каліфорнії клеїть Дайнощось"; "– I'm in hillbilly hell! My IQ's dropping by the 
second! – Я здохну в цьому Задрипанську. Я здурію!". Натомість головний герой стрічки "Kung Fu 
panda" – незграбна, вайлувата панда, яка мріє стати майстром одного з бойових мистецтв, 
використовує переважно застарілий сленг: " – I probably sucked more today than anyone in the history of 
Kung Fu. – Я сьогодні облажався як ніхто в історії КунгФу"; "–  Okay. So like Oogway wasjust a crazy 
old turtle after all. –  Це начне Угвей був старий намаханий черепах!".  

Аналіз мовлення героїв анімаційних стрічок довів, що поряд з індивідуальними виявами 
нонстандартного способу висловлювання, наявна певна закономірність вживання субстандартної 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  
 

58 

лексики героями анімаційних стрічок. Незважаючи на гадану різноманітність героїв проаналізованих 
мультфільмів (панда, людожер, лев, автомобіль), в основі мультфільмів (як сучасних казок) – 
архетипи, традиційні моделі фабули тощо. Інколи, щоправда, ці традиційні сюжети самі по собі 
стають об’єктом осміяння ("Shrek"), коли людожер виявляється здатним на ніжні почуття, принцеса 
Фіона після поцілунку чарівного рятівника не звільняється від чар, а залишається потворною тощо. 
Але таке відхилення є скоріше виключенням, аніж правилом, частіше герої діють за традиційними 
сюжетами, з чого можна зробити висновок, що створюючи щось у 21 столітті, автори тією чи іншою 
мірою діють у межах існуючої культурної матриці. Найбільша кількість СЛО належить невдасі, 
помічнику головного героя (віслюку з "Shrek", Сирнику-буксирнику з "Cars" тощо). Як архетиповий 
персонаж, ця діюча особа зазвичай протиставлена головному герою, скоріше заважає, аніж допомагає, 
що не виключає, однак, можливості знаходити нетривіальні рішення у подоланні перешкод (вміння 
їздити задки ("Cars") або залучення в якості зброї закоханої драконки ("Shrek"). Як правило, цей 
персонаж – веселун, жартун і перебендя, що є особливо виразним у порівнянні з мовленням і 
поведінкою головного героя: "  –  Well, that's all right, Mr. I Can't Turn On Dirt.  – I'm not doin' this. – 
Come on. You'll love it!  Tractor-tippin's fun. – This is ridiculous. – З тобою все ясно. Раз поворотів не 
береш – значить боїшся. Та ще й набульбениш у глушник. – Сирник, я мабуть не піду. – Ой, та ну! 
Гарно буде! Трактори шугать – люкс!". У контексті світової культури зазначені персонажі – втілення 
архетипу блазня, поведінка якого, за М. М. Бахтіним, протиставлена умовності та брехні, якими 
просякнуті людські відносини. Безкорислива простота та здорове нерозуміння блазнем штучного та 
зайвого – синтетична форма пародійного викриття [1]. Не випадково саме ці, другорядні персонажі 
часто допомагають головним героям зрозуміти важливість сімейних цінностей, перевагу справжніх 
почуттів над сумнівною тлінною славою тощо. Зрештою, уведення до сюжету мультфільмів таких 
персонажів дозволяє зберігати фабулу казки, в якій добро завжди перемагає зло, а справжні цінності 
беруть гору над скороминучими; ширше – комічне сприяє ствердженню моралі. 

Незважаючи на те, що аудиторією анімаційних стрічок традиційно вважалася дитяча, на 
сучасному етапі розвитку слід констатувати спрямування на дорослішу публіку, відступ від 
традиційних моральних засад тощо. Це реалізується зокрема в розширенні діапазону об’єктів 
осміяння, залученні сумнівних жартів та натяків. Такими об’єктами виступають зокрема статеві 
відносини, вербалізовані у різний ступінь відвертості – від залицяння: " – But, oh, he was a persistent 
little bugger for a two-cylinder. – А він впертий був кавалер, та ще й двоциліндровий"; "Wreck? Shoot! 
I'm the world's best backwards driver! You just watch this right here, lover boy. Wee-hee! – Вріжусь? Тю! 
Та я – найкращий їзник задом наперед. Осьо, дивись, як треба, ухажор! Йо-хо" до безпосередньої 
номінації об’єктів сексуального бажання: " – Don't worry. You can flirt around with Mr. Hot Pants after 
I'm gone.  –Фліртуватимеш з Трах-Трах , коли мене не буде"; " – Hey, chica. You take care of that body 
for Rico, huh? – Красуня, краля, моє тіло жадає пестощів"; " – I like 'em big. I like 'em chunky. I like 'em 
big. I like 'em plumpy. I like 'em round. With something, something. They like my sound. They think I'm 
funky. –  Люблю великих, люблю товстеньких, люблю великих, люблю пухкеньких, люблю кругленьких з 
таким-такеньким, що люблять співи, бо я – крутенький!"; " – You know what? While you have been off 
doing prancing pony with the new pussy I have been having pretty much the worst day of my life, OK? – Ти 
бавився в стрибунця з новою комашкою, а в мене був найгірший день мого життя".  

За спостереженнями О. В. Улибіної, своїми психологічними характеристиками сміхова культура 
відповідає рівню довербального інтелекту, рівню дій і образів, що формується на ранніх етапах 
розвитку психіки [3]. Напевне, тому сленг як фрагмент сміхової культури відтворює певні риси, 
притаманні первісному світовідчуттю [11; 12; 13]. Так, наприклад, В. С. Єлістратов зазначає, що 
"космосом арго" ("сленгу", прим. наша. – К.Б.) є людське тіло. "Арго по суті мало цікавить решта 
світу, інформація з нього залучається лише настільки, наскільки вона має відношення до тілесного 
буття. Але ... потенційно до людського тіла має відношення все, весь світ. Тому арго – це іманентне 
випробування світу крізь призму людського тіла, мовна спроба зробити весь світ величезним 
людським тілом. Це сміхове олюднення світу, його "вТІЛЕння" (рос. "отелеснивание") ... Світ 
осміюється через тіло, а відтак перестає бути страшним, чужим. Глибинно арго ... є грандіозною 
сміховою метафорою тіла" [11: 627]. Первісне світовідчуття зумовлює існування особливої системи 
цінностей: цінним є те, що безпосередньо забезпечує виживання людини та продовження роду: 
фізичні характеристики людини та їхня відповідність або невідповідність нормі, сексуальні стосунки 
тощо. Підтвердженням може слугувати доволі значна кількість сленгових соматизмів: " – My tenders. 
– Мої панденята"; " – Get your rear end in here. – Тягни сюди свій стомлений задок? " тощо.  

Підтвердженням виявленої тенденції є значна кількість лексем, які може бути віднесено до 
мікрополя "Назви особи за фізичним, фізіологічним, психічним станом, властивістю, дією, за статтю, 
а також за статтю і віком": "– The chicks love that romantic crap! – Дівки люблять романтичну лажу";  
"– You know, I knew this girl Doreen. Good-lookin' girl. Looked just like a Jaguar, only she was a truck! 
You know, I used to crash into her, just so I could spoke to her. – Якось я знав таку Ганю. Гарна була. Ну, 
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як Лескус, тільки з кузовом. Врізатись в неї приходилось, щоб хоч слово сказала, зараза"; " – Hey! 
Hey, big fella! Yeah, you in the red! – Гей, здоровило! Ти-ти, червоний". " – Oh, and, Giselle, there's still 
some time... if you'd rather be served some beefcake instead of the pansy-loaf... – О, Жизель, у тебе ще є 
час зміняти мішок кісток на гору бездоганних м’язів"; " – Hey, fatso, shove off. You're snapping my 
spine here. – Сунься, жиртрест, бо хребет мені розчавиш"; " – What you looking at, you wee bug-eyed 
freak? – Чого вирячився? Збоченець лупатий!". Безумовно, моральний бік розширення аудиторії за 
рахунок натяків "на межі фолу" потребує додаткових розвідок, однак не можна заперечувати, що 
зазначений фрагмент дійсності є одним з найбільш суттєвих для сміхової культури, а отже таким, що 
актуалізується в ній значною мірою.  

Окрім фрагментів дійсності, які можна віднести до людської фізіології, аналіз текстів 
мультфільмів дозволив виділити інші угрупування сленгових лексичних одиниць та встановити їхні 
кількісні характеристики. 

Як бачимо, найбільшу кількість сленгізмів вжито на позначення осіб за інтелектуальним, 
інтелектуально-емоційним, інтелектуально-емоційно-фізичним станом, властивістю, якістю. 
Переважно це одиниці, що номінують особу за рисами характеру на кшталт непосидющості, 
спритності, жвавості, веселості, бешкетництва: " – Oh, that's my boy, he got some gumption there. – О, 
це мій син, парубок моторний!", егоїзму, хвалькуватості, зарозумілості: " – Show-off. – Фраєр!", 
бездушності, жорстокості, злобності, злодійства: " – You're a mean, green, fightin' machine. Together 
we'll scare the spit out of anybody that crosses us. – Ти – мужній зелений бойовик. Удвох ми залякаємо 
всіх, хто криво гляне". До цього ж угруповання відносимо лексеми на позначення особи за наявністю 
здібностей, розуму або за їх відсутністю: " – He's really quite a chatterbox. Talk, you boneheaded dolt. – 
Це він соромиться, а так він страшне базікало. Балакай, телепню!"; за наявністю майстерності, 
досвіду або за їх відсутністю: " – The legend, the runner-up, and the rookie!  Three cars, one champion! – 
Легенда, претендент і новобранець. Велика трійка – за кубок бійка!".  

Доволі значною виявилася кількість сленгізмів-звертань з емоційним компонентом. Вочевидь це 
пов’язано з тим, що вони служать саме і лише для позначення тієї особи, до якої звертаються, 
одночасно виражаючи ставлення мовця до неї. При цьому слід зауважити, що у функції звертання 
може виступати майже будь-яка СЛО на позначення особи, якщо вона перебуває в синтаксичній 
позиції звертання, наприклад, " – And then you gotto say: Baby, I dig you. – Скажи їй: "Мала, я на тебе 
запав"; " – Hi, folks! – Good morning! She’s the town attorney and my fiancée. What? Nah, I'm just kiddin’. 
She just likes me for my body. – Привіт, друзі. Це – наша юристка, ну і, типу, моя дівка. Тихо-тихо – я 
шуткую. Я тільки раз її тягав, в смислі, буксірував"; "You know, some automotive yoga could really 
lower your RPM's, man. – Чувак. Займися автойогою. Це знижує тиск у циліндрах" тощо. Активне 
залучення звертань зумовлено ще й специфікою творів досліджуваного жанру, адже "кінематограф у 
цьому відношенні принципово відрізняється від літератури: будь-який літературний твір зображає 
усне мовлення, тобто фіксує її письмовий, с т и л і з о в а н и й  (виділено нами. – К.Б.) образ, натомість 
кінематограф може закріпити і реабілітувати її в "природньому вигляді" [4]. 

Аналіз випадків використання сленгу в текстах анімаційних стрічок підтвердив, що створенню 
ефекту комічного сприяє як сам факт використання персонажами нестандартної лексики, так і 
помітна тенденція до залучення сленгових лексичних одиниць для номінування певних фрагментів 
дійсності, традиційно актуальних для сміхової культури. Вважаємо, що дослідження вихідних та 
перекладених текстів мультфільмів є надзвичайно перспективними для теорії комунікації, 
психолінгвістики, лінгвокультурології та інших суміжних галузей.  
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Бондаренко К. Л. Языковые средства создания эффекта комического 
в текстах анимационных произведений. 

В статье  на материале текстов анимационных фильмов (оригинала и перевода на украинский язык) 
рассматриваются особенности создания эффекта комического. Определён потенциал сленгизации 
речи как фактора индивидуальной и архетипической характеристики персонажей. Подтверждён 
факт номинации сленгом фрагментов действительности, релевантных для смеховой культуры. 

Bondarenko K. L. Comical Effect Producing Language Means in Animation. 

The comical effect producing peculiarities are investigated in the article on animated cartoon texts and their 
translation into Ukrainian. The complex approach is realized while investigating the comical category.  The 

slang usage potential related to individual and archetypical personage characteristics is clarified. 
The article also proves the fact of slang nomination of reality fragments relevant to humour culture. 
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ВНУТРІШНЬОМОДЕЛЬНА КОМБІНАТОРИКА КОМПОНЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ 
ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ В КОМПОЗИТАХ 

У статті розглядаються композити як один із найпродуктивніших способів словотворення німецької 
мови. Автори досліджують типи комбінаторики компонентів та стилістичні фігури, які виникають 
при різних видах порушення внутрішньомодельного узгодження компонентів складного слова. На   
прикладі   композитів простежуються способи комбінування значень, на основі яких формуються 
різні стилістичні фігури і тропи. Визначено, що стилістичний ефект може виникати на основі 
контрасту всього композиту чи одного з компонентів композиту з макроконтекстом або 

культурологічним фоном. 

Стилістичне словотворення – це один із видів реалізації стилістичної номінації, під яким 
розуміється створення нових слів за існуючими в системі мови словотворчими моделями. Система 
мовлення дає матеріал для створення нових слів та моделі їх можливого комбінування. Конкретна 
комунікативна ситуація, інтенція автора, тип тексту і контекст визначають, у свою чергу, 
стилістичний зміст і стилістичне значення одиниці.  

Загальновизнаним тезисом у роботах учених, які досліджували механізми створення стилістичних 
ефектів у складних словах (Шендельс, Степанова, Фляйшер, Кубрякова та інші) є положення про те, 
що  стилістичний ефект виникає, головним чином, у результаті семантичного узгодження між 
безпосередніми складовими частинами композита [1: 84]. 

Стилістична маркованість у композитах визначається як системними явищами – лексичними 
значеннями компонентів і формуванням конотацій у рамках моделей словоскладання, так і 
контекстуальними параметрами, під якими розуміється зовнішня і внутрішня комбінаторика. У сфері 
явищ системного порядку на стилістичну маркованість впливають явища синонімії, антонімії, 
запозичення та соціально маркована лексика. Не менш важлива роль у системному моделюванні 
стилістичних ефектів відводиться опису внутрішньої комбінаторики, яка виявляє різного роду 
порушення узгоджень між безпосередніми складовими частинами моделі. 

Мета даної статті – проаналізувати типи комбінаторики та дослідити, які стилістичні фігури 
виникають при різних видах порушення внутрішнього модельного узгодження компонентів. 

Для дослідження стилістичних функцій композитів опису семантичних зв'язків між 
безпосередніми складниками недостатньо, оскільки дослідники не ставили за мету систематизацію 
стилістичних функцій. Постановка такого задання вимагає звернення до стилістики.  

Згідно із стилістичною концепцією М. Ріффатера, стилістичні ефекти виникають, як правило, на 
основі контрасту. Контраст може виникати як між великими, так і між дрібними мовленнєвими 
одиницями. У другому випадку мова йде про мініконтекст. У структурному плані мініконтекст являє 
собою бінарну групу, компоненти якої знаходяться в опозиції один до одного, і, відповідно, 
стилістичне значення виникає лише при взаємодії компонентів. Мініконтекст обмежений рамками 
двох складових частин [2: 65]. Властивості мініконтексту, описані М. Ріффатером, релевантні й 
відносно стилістично маркованих  німецьких композитів. 

Поняття мікро- та макроконтексту застосовується як для аналізу стилістичних значень, які 
виникають між безпосередніми складовими частинами в рамках самого композита, так і для аналізу 
стилістичних функцій композита чи його частини в рамках дискурсу чи культурологічного контексту. 

У першому випадку субстантивний композит розглядається як мікроконтекст, у якому 
реалізуються стилістичні фігури і тропи. Фоном, що утворює контраст, тут слугує семантика способу 
словотворення, тобто словоскладання. Семантика моделі, яка імпліцитно присутня у мовленнєвій 
свідомості, вступає у суперечність із лексичним наповненням  одного із безпосередніх компонентів 
композита, формуючи його експресивність у рамках самого композита. У другому випадку 
утворюються композити, експресивність і образність яких формується за рахунок дискурсивного чи 
культурологічного контексту. Це контекстуальні метафори, хіазм, перифрази та різного роду алюзії і 
ремінісценції.  

Метафоризацію композита спричиняє, як правило, зміна семантики безпосередніх складових 
частин у позиції визначаючого.  Користуючись терміном Д. Бікертона, можна стверджувати, що в 
таких випадках визначення виходять за рамки "специфічних атрибутів". Порушення атрибутивної 
комбінаторики виявляється як порушення семантичних проекційних правил [3: 292]. Унаслідок цього 
виникає внутрішньомодельний семантичний дисонанс між безпосередніми складовими частинами 
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композиту. Цей вид комбінаторики базується на семантичному контрасті. У випадку 
внутрішньомодельного дисонансу виникає семантична суперечність між безпосередніми 
складниками. Іншими словами, має місце порушення семантичного узгодження між компонентами 
композиту. За рахунок цього виникає метафора, що дозволяє "думати про одну область через призму 
іншої" [4: 351]. У таких композитах виявляється закон семантичної неузгодженості [5: 375], який 
полягає у кон'юнкції протилежних сем. Так, в іменнику Stimmungssprünge сема одухотвореності, яка 
присутня в другому компоненті, дисонує з семою абстрактності першого компонента. 

У більшості випадків метафорично мотивовані значення композитів базуються на семантичних 
асоціаціях або конотаціях. Словникове тлумачення складових компонентів не має у таких випадках 
навіть часткової схожості зі словниковим тлумаченням початкового значення. Виділені 
Е. Шендельсом  у метафоричних композитах комбінації значень базуються на різних видах 
дисонансу: одухотворене – неодухотворене  (Bachgemurmel, Kanonenmünder), назва тварини – назва 
людини (Schweinekerl), неодухотворене – одухотворене (Kupfernase, Melonenkopf, Tomatengesicht), 
неодухотворене – неодухотворене (Bücherweltall, Faltenbäche eines Kleides) [6: 232].  

Така класифікація підтверджує, що розглянутий нами вище дисонанс між семами одухотвореності 
та неодухотвореності, який виявляється в морфотемній структурі, має місце в більшості 
метафоричних композитів. З іншого боку, внутрішньомодельний морфотемний дисонанс    може   
виникати   і    по  лінії    не одухотворене – неодухотворене. Відповідно, можна виділити, 
щонайменше, три види внутрішньомодельного морфотемного дисонансу, а весь корпус одиниць, у 
яких він виявляється, розділити на три великі групи.  

У першій з них внутрішньомодельний морфотемний дисонанс виникає по лінії одухотворене –  
неодухотворене (О-Н), або іменник, який є специфічним атрибутом живої істоти, + неодухотворене 
(О*-Н),  у другій – по лінії одухотворене – одухотворене (О-О), в третій – неодухотворене – 
неодухотворене (Н-Н). 

В одиницях типу Kaderschmiede, Hexenkessel контраст  відбувається   по  лінії (О-Н). Другий 
компонент у них є, за В. Фляйшером, "джерелом образності" [7: 99-100].  Морфотемний дисонанс  у 
подібних  прикладах легко виявляється. Таку ж лінію дисонансу ілюструють приклади 
Hoffnungsfunken, Meinungsklima, Diskurs-Cосktail, Nervensäge, які є узуальними метафорами і 
одномоментними утвореннями. 

У прикладі:  Viele Japaner sehen in dem Kostenkiller einen Retter дисонанс виникає за рахунок 
розбіжності семантики  очікуваного  атрибуту – "вбити"   можна  живу  істоту,   але  не абстрактне 
поняття. Мова йде про закріплення на японському ринку французької фірми, яка прагне до економії 
витрат і  тому отримує образне найменування "Kostenkiller". Перший компонент композиту позначає 
неживе поняття "витрати", другий компонент є калькою з англійської мови та означає "вбивцю". У 
складі композиту перший компонент переосмислюється, набуваючи властивості живої істоти, яку 
можна вбити.    

Враховуючи, що "кілер" означає, як правило, найманого вбивцю, можна припустити в семантиці 
композиту вказівку на спланований характер акції. Тим самим неживе поняття переводиться в ранг 
одухотвореної особи.  

Прикладами, що ілюструють відношення (О-О), можуть бути композити, в яких реалізується 
порівняння якої-небудь особи з твариною: Schweinekerl – дисонанс виникає усередині категорії 
одухотвореності між позначеннями особи й тварини. Його можна визначити як внутрішньомодельний 
морфотемний дисонанс. Компоненти типу Schwein-, Sau-, Affen- та інші, вважаються серійними, 
оскільки використовуються досить часто та тяжіють до напівафіксів.  Поєднуватися вони можуть як з 
назвами одухотворених, так і з назвами неодухотворених предметів. 

Третя група композитів представляє дисонанс по лінії (Н-Н). У прикладах цієї групи в одну 
одиницю номінації зливаються компоненти, лексичні значення яких належать різним предметним 
галузям, тобто різним морфотемам. Подібний прийом метафоричного переосмислення може часто 
базуватися на синестезії – поєднанні різних видів відчуттів: Lärmtrauben treffen auf Basslinien, 
Rotorengedonner entfernt sich auf Rhytmusshienen. У всіх виділених одиницях метафоричність базується 
на поєднанні слухових і зорових відчуттів. 

Приклади: Zitatenschatz, Programmpaket, Bücherflut також ілюструють дисонанс по лінії (Н-Н). 
Подібні одиниці легко й однозначно можуть бути замінені відповідно до принципу лінійної компресії 
відповідними прийменниковими словосполученнями: Schatz von Zitaten, Paket von Programmen, Flut 
von Büchern. Другий компонент має додаткове значення збірності, яке реалізується разом з 
образністю. Перший компонент у множині може замінити всю складну конструкцію, проте, 
втрачається образність. 

Виділені нами різні види внутрішнього модельного дисонансу узгоджуються з принципами 
аналізу метафори в сучасній когнітивній лінгвістиці. Метафора розглядається як універсальний 
інструмент концептуалізації. Концептуальні або когнітивні метафори, які виникають при цьому, 
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створюють аналогії та асоціації між різними системами понять і породжують метафори [8: 90]. 
Віддзеркалення таких метафор у мові прийнято називати метафоричними виразами [4: 351]. 

Серед когнітивних метафор прийнято розрізняти структурні, онтологічні, орієнтаційні, а також 
метафори – "канали зв'язку чи передачі інформації", метафори – "контейнери" і метафори – 
"конструктори" [8: 55-56]. Прикладом подібної структурної метафори може бути слово Reformstau (Н-
Н): процес реформування суспільства, тобто зміна економічного та політичного життя осмислюється 
в категоріях руху. Перешкоди цьому руху і зафіксовано в цьому композиті.  

Метафора дає можливість позначати абстрактну суть через зв'язок із предметами конкретного 
світу, вона допомагає осмислювати абстрактні поняття і міркувати про них. Так виникають 
онтологічні метафори: Lebensstation (дисонанс Н-Н) – життєвий етап розглядається як зупинка, життя 
– відповідно, як подорож; Zeitenschwelle (дисонанс Н-Н) – у ситуації переходу від одного етапу 
життєвого шляху до іншої точки відліку нового часу і осмислюється як поріг; Motivationsbögen 
(дисонанс О*-Н) – свідомість метафорично осмислюється як вмістилище і розуміється як книга, що 
містить на своїх сторінках набір різноманітних причин; Beziehungsgeflechte (дисонанс О*-Н) – 
відносини розуміються як об'єкти, ділові зв'язки мисляться як переплетення ниток. 

За допомогою метафори  "каналу зв'язку/передачі інформації" процес комунікації виявляється як 
"рух значень, що наповнюють мовні вирази  по "каналу", який зв'язує того, хто говорить і того, хто 
слухає" [9: 56] Прикладом такої метафори може бути стилістично нейтральний, зафіксований 
словником композит Datenquelle (дисонанс Н-Н): інформація тут переосмислена як об'єкт, добути 
який можна з так званого джерела.  

Прикладами метафор "контейнерів", що представляють обмежений простір як ємність для 
абстрактної суті, можуть слугувати два композити з однаковим головним компонентом – 
Zeichenraum, Klangraum. У першому випадку йдеться про сукупність комп'ютерних баз даних, у 
другому  приміщення розглядається як ємність для звуку.  

Дисонантна комбінаторика дозволяє утворити окремі метафоричні вирази практично всіх 
основних видів когнітивної метафори. Композити з метафоричним значенням є як засобом створення 
експресії в публіцистичному тексті (у випадках порушення семантичної сполучуваності компонентів), 
так і загальноприйнятими штампами, метафоричне значення яких значною мірою стерлося. 

Внутрішньомодельний морфотемний дисонанс має місце в композитах-порівняннях: Silberhaar, 
Milchgesicht, Bulldozer-Gesicht. У наведених прикладах виявляється різний ступінь компресії: якщо 
перший композит можна розвернути досить  легко  (лінійна  компресія) – silbernes Haar "срібне 
волосся" (сиві), то другий композит може означати "бліде обличчя" або "особу з світлою, білою, як 
молоко, шкірою" і, залежно від цього, розгортатися як "Gesicht, blaß/weiß wie Milch ", тут ми маємо 
справу з семантичною компресією. У третьому прикладі композит також можна розгорнути як 
"Gesicht wie Bulldozer", але які саме риси обличчя наділяються схожістю з бульдозером, ні з 
контексту, ні з самої номінації не ясно. 

Крім метафори і синестезії на внутрішньомодельному морфотемному дисонансі можуть 
базуватися й інші згорнуті стилістичні фігури. Яскравим прикладом може бути оксюморон, що 
виділяється дослідниками в самостійну модель словоскладення. У конструкціях-оксюморонах 
з'єднуються антонімічні компоненти з метою показати неоднозначність якогось явища: Hassliebe, 
Galgenhumor, Öko-Krieger. 

Іншим типом комбінаторики компонентів композита є внутрішньомодельне фокусування. Для 
такого різновиду комбінаторики характерне зміщення основного комунікативного акценту на один із 
складових елементів композиту. Найчастіше цю функцію бере на себе перший компонент складного 
слова, тоді як другий його компонент характеризує предмет або поняття у всьому його об'ємі.  

У публіцистичних текстах субстантивні композити метонімічного характеру виконують функцію 
компресії інформації. Наприклад, метонімічне перенесення відбувається з політичних угруповань на 
місце їх локалізації, боротьба між ними характеризується як Städtekampf "боротьба міст". У цьому 
випадку йдеться про локальну метонімію. 

Композит Kamerateam позначає групу кореспондентів, перший компонент метонімічно 
переосмислюється: це перенесення з назви предмета діяльності на діяча, оскільки буквальне "команда 
фотокамери" потрібно розуміти як "команда фотокореспондентів, для яких фотоапарат – знаряддя 
праці". 

Четвертий тип комбінаторики – внутрішньомодельна градуальна оцінка – використовується в 
композитах, перший компонент яких дає оцінку другому компоненту. Цей тип комбінаторики ми 
позначаємо як градуальний, оскільки оцінка передбачає шкалу "більше-менше", "краще-гірше". Як 
показує проаналізований матеріал, у більшості випадків композити побудовані за принципом 
градуальної комбінаторики, перший компонент яких є епітетом стосовно до другого. Епітети можуть 
надавати другому компоненту композита негативні (dіe Аnschreckungspreisе – жахливі ціни, die 
Billigtouristen – дешеві туристи) або позитивні якості (Universalgenies – універсальний геній).  
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Різновидом градуальної комбінаторики є  випадки, коли перший компонент надає другому 
гіперболічного характеру (Mondpreisen – композит буквально означає "місячні ціни", що відповідає 
українському виразу "захмарні ціни"). Як у німецькому слові, так і в українському словосполученні 
образ спирається на когнітивну метафору висоти, яка гіперболізується "як до місяця". 

На так званих орієнтаційних метафорах, які пов'язані з орієнтацією в просторі і мають в основі 
зіставлення типу "верх-низ",  базуються  композити Spitzenwеrk, Starkünstler, Topetage der Wirtschaft. 
У композиті Spitzenwerk положення вгорі асоціюється з найбільшим успіхом, найвищим 
досягненням, цей композит зафіксований словником і вживається носіями мови без особливого 
зусилля, будучи фактично штампом у мистецтвознавчих статтях про живопис і музику. 

Композити з початковим англомовним  компонентом Star-  досить численні, у них положення 
вгорі також пов'язане з найбільшим успіхом. Компонент Star- включає також значення 
"випромінювати світло, що знаходиться на великій відстані" і пов'язане з видінням.  

У композитах з першим англомовним компонентом Тор- (англ "верхівка") – Topetage der 
Wirtschaft, Topmanagement міститься метафора, яка пов’язує положення вгорі з високим соціальним 
статусом. Метафора Topetage є частковою стосовно до більш загальної метафори "економіка – це 
об'єкт (будівля)". 

Для досягнення стилістичного ефекту використовується також внутрішньомодельна системна 
експлікація. Цей тип комбінаторики має місце при використанні процесів демотивації, тобто 
повернення до первинних значень. Це відбувається, коли у зв'язному тексті складові елементи 
ідіоматизованого композиту мають значення, властиві їм поза цією конструкцією. Формальним 
засобом зв’язку компонентів є, як правило, дефіс, що вказує на велику самостійність складових   [1: 
232]. Прикладом використання ремотивації може бути такий контекст: Er erweist sich als transzedenter 
Fern-Seher und verkündet seine Tele-Vision der künftigen  Ereignisse. Омонімічні іменникам Fernseher 
(телевізор) і Television (телебачення) композити набувають за рахунок зміни написання, іншого 
значення: "ясновидець", співзвучне з Hellseher і "видиме вдалині, видіння". У ширшому контексті такі 
тлумачення підкріплюються використанням слова transzedent, і, таким чином, ремотивація дозволяє 
здійснити такі стилістичні прийоми, як гра слів і натяк. 

Поділ слова на складові частини може супроводжуватися додаванням дефіса і дужок: (Nieder-) 
Lage композит можна тлумачити як "положення внизу" і "поразка". Ремотивація тут формує 
двозначність.  

Графічні засоби використовуються також для псевдоетимологізації, тобто незвичного, нового, 
переосмисленого тлумачення значення композитної конструкції. Формальною ознакою при цьому 
може бути заголовна буква: deutsche GemEinheiten (-gemeine Einheiten). У контексті йшлося про 
десять років, що минули після об'єднання Німеччини. У системі мови зафіксовано слово, яке 
пишеться разом – іменник Gemeinheit(en) -gemeine Tat, gemeine Bemerkung (Duden). Розділення на 
складові елементи робить можливою гру слів, оскільки використання слова Einheit натякає на факт 
об'єднання Німеччини, разом з тим множина вказує на те, що на увазі малися саме негативні явища, а 
не "єдність".  

У деяких випадках слова діляться не просто на повні складові частини. Відділятися можуть і 
окремі букви. У прикладі  Ап solchen Momenten bricht die verharmlosende "War-ja-alles-doch-ganz-
nett"-Ostalgie auf  перший компонент – це ціла фраза, стилістичний ефект досягається, в першу чергу, 
за рахунок використання "символічного" речення,  яке вживається в лапках, що традиційно означають 
пряму мову, оскільки автор статті вважає за краще показати, що він не розділяє цієї думки. Другий 
компонент містить натяк на співзвучний іменник Nostalgie, а усікання першої букви основного 
компонента дає нове слово Ostalgie, початок якого означає колишню соціалістичну частину 
Німеччини. Значення всієї конструкції може бути інтерпретоване як "ностальгія за соціалістичним 
минулим НДР". Такий підтекст можна легко розпізнати, тим більше, що буква, якої не вистачає, 
присутня в слові nett графічно поряд із другим компонентом. У цьому випадку також має місце гра 
слів і натяк. 

Уживання дужок усередині слова може поєднуватися з додаванням однієї чи кількох літер: 
schwäbisch-preußischen F(r)eindschaft. Додавання взятої в дужки літери (r) дозволяє протиставити в 
межах одного слова два протилежні поняття: Feindschaft "ворожнеча" і Freundschaft "дружба". Таке 
злиття в одному слові двох антонімічних номінацій прийнято називати оксюмороном. Проте тут 
оксюморон виявляється не як модель словоскладання типу Hassliebe, а як результат використання 
графічних засобів. Дужки вказують на те, що насправді має місце значення "ворожнеча", і, таким 
чином, реалізується натяк. 

У деяких випадках відбувається заміна звичних частин слова на інші з додаванням дефіса: Klo-
Gang. Перший компонент іменника Werdegang (становлення) замінюється, і в результаті  такої  заміни  
досягається   іронія,   йдеться про процес дорослішання людини. 
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Як видно з прикладів, засоби пунктуації також дають можливість неоднозначної інтерпретації 
одиниць, слугуючи одним із засобів створення стилістичної значущості. 

Таким чином, при зіставленні типу комбінаторики i згорнутих у складному слові стилістичних 
фігур була виявлена закономірність: дисонантна комбінаторика виявляється в композитах-метафорах, 
синестезіях, оксюморонах, образних перифразах, порівняннях; фокусивна – у метоніміях, синекдохах, 
символах, іроніях, перифразах; градуальна – в епітетах і гіперболах; експлікуюча – в ремотиваціях.  

Отже, словоскладення як різновид словотворення є, разом з морфологією і синтаксисом, одним із 
способів структуризації знання  в мові публіцистики  і  преси.  На  прикладі  композитів 
простежуються способи комбінування значень, на основі яких формуються різні стилістичні фігури і 
тропи. 

Стилістичний ефект може виникати на основі контрасту всього композиту або однієї його частини 
з текстовим макроконтекстом або культурологічним фоном. Контраст створюється за рахунок 
актуалізації текстових або латентних пресупозицій, але не виводиться на категоріальний 
морфотематичний рівень, а залишається на рівні імплікації. Як правило, така імплікація має оцінний 
характер. 

Морфотемний дисонанс і фокусування є універсальними комбінаторними способами творення 
стилістично релевантних одиниць. Вони дозволяють реалізувати всі основні види тропів і 
стилістичних фігур. 

Функціональний аспект стилістично значимих композитів потребує систематизації. Інвентар 
прагмалінгвістичних функцій може бути суттєво розширений і більш детально структурований. Деякі 
прагмалінгвістичні функції можуть бути предметом окремого дослідження. 
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Вальчук Г. В., Кухар Л. А.  Внутримодельная комбинаторика компонентов как один из способов 
формирования стилистической значимости в композитах. 

В статье рассматриваются композиты как один из самых производительных способов 
словообразования немецкого языка. Авторы исследуют типы комбинаторики компонентов и 
стилистические фигуры, которые возникают при разных видах нарушения внутримодельного 

согласования компонентов сложного слова. На   примере   композитов прослеживаются способы 
комбинирования значений, на основе которых формируются разные стилистические фигуры и 
тропы. Стилистический эффект может возникать на основе контраста всего композита или 

одного из компонентов композита с макроконтекстом или культурологическим фоном. 

Valchuk G. V., Kuhar L. A. Inner Model Combination of Components as One of the  Ways of  Forming of 
Stylistic Meaningness in Compounds. 

The article  deals  with  compounds as one of the  most productive ways  of composition in German 
language. The author  studies the types of  components combination and stylistic figures which appear as a 

result of  various violations of inner model coordination of the components of a compound. Ways of  
combination of  meanings, on the basis of which different stylistic figures and tropes are formed, have been 
investigated on the  example of compounds. The author states that stylistic effect can appear on the basis of 

the contrast of the whole compound or of its one  element with  macrocontext or cultural background. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ШЕКСПІРОВОГО ГАМЛЕТА 
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Дослідження присвячене проблемам інтерпретації традиційного образу Гамлета і гамлетизму 
у європейській літературі першої половини ХХ ст. У статті здійснено порівняння 

національних типів гамлетизму в його зв’язках із психологією та філософією з огляду на 
специфіку історичного розвитку літератури. 

Трагедію В. Шекспіра "Гамлет" чекала цікава та дуже різноманітна рецепція в європейській 
літературі. Цей твір виявився своєрідним згустком проблем та питань, над якими замислювалося 
кожне покоління після В. Шекспіра.  

Наша розвідка присвячена інтерпретації образу Гамлета і гамлетизму в системі ідейно-естетичних, 
психологічних та філософських координат у європейській літературі першої половини ХХ ст. 
Окреслена проблематика передбачає вивчення сутності національних Гамлетів, розгляд 
функціонування цього образу в синхронії та діахронії, що дозволяє виявити спільні та відмінні 
тенденції його інтерпретації в різних національних літературах. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що тема Гамлета і гамлетизму в кожній національній 
літературі складає окрему галузь дослідження, а такої розвідки немає в українському 
літературознавстві. Ми зазначаємо принципову важливість цього питання в аспекті національної 
(української) рецепції і специфіки Гамлета як традиційного образу та українського варіанту 
гамлетизму, над яким свого часу замислювались Іван Франко, Дмитро Донцов, Євген Маланюк, 
Максим Рильський. Актуальність обраної проблеми зумовлена також контекстом широко 
презентованих у сучасному українському літературознавстві досліджень, присвячених сутності, 
типології та функціонуванню так званих традиційних образів, оскільки йдеться про доцільність 
вивчення літературознавчих процесів на матеріалі їх функціонування.  

Метою дослідження є інтерпретація образу Гамлета в українській, російській, англійській 
літературах, встановлення національних тенденцій та загальних закономірностей функціонування 
цього традиційного образу і явища гамлетизму в європейській літературі першої половини ХХ ст.  

Предметом дослідження є образ Гамлета як традиційний образ європейської літератури та явище 
гамлетизму у європейській літературі в його символіко-семантичних зв’язках з філософією і 
психологією відповідної епохи. Ця проблематика вже частково розглядалася нами і дана розвідка є 
своєрідним доповненням і продовженням наших попередніх публікацій [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Щоб виявити характеристики традиційного образу Гамлета в європейській літературі початку ХХ 
століття ми беремо до уваги тенденції функціонування цього образу в попередні епохи. Інтерпретації 
образу героя Шекспіра в епоху романтизму мали неабиякий вплив на рецепцію та інтерпретацію 
образу Гамлета в культурі початку ХХ століття та спричинили появу гамлетизму. Використання 
порівняльно-історичного підходу при вивченні європейських Гамлетів доби романтизму дає змогу 
краще зрозуміти генетичну суть гамлетизму. Подібність різних національних Гамлетів та 
національних моделей гамлетизму обумовлена генетичною спільністю об’єкта рецепції та 
інтерпретації, тобто зверненням до тексту "Гамлета" В. Шекспіра. 

Розглядаючи художні та теоретико-критичні інтерпретації образу Гамлета в епоху романтизму, ми 
виокремлюємо певні, типологічно близькі тлумачення. Саме подібність ситуації інтерпретаторів та їх 
сучасників до ситуації Гамлета Шекспіра і є причиною типологічних сходжень в інтерпретаціях 
різних країн. Спільні риси розуміння образу Гамлета є також результатом контактних зв’язків, 
оскільки ідейно-естетична думка Англії, Франції, Росії була означена художньою інтерпретацією 
Й. В. Ґете та ідейно-естетичними тлумаченнями німецьких романтиків. Зазначимо, що у ХІХ столітті 
гамлетизм є не лише характеристикою літературних персонажів, а стає певним соціальним явищем, 
що характеризує суспільну позицію людини та її моральні пріоритети. Вивчення інтерпретацій 
Гамлета та явища гамлетизму в різних культурно-історичних контекстах дає змогу вести мову про 
своєрідність різних національних моделей гамлетизму.  

Психологічні тлумачення постаті Гамлета мали вирішальний вплив на художні інтерпретації цього 
образу в європейській літературі першої половини ХХ століття. Психологічний підхід до художньої 
творчості, здійснений австрійським психоаналітиком З. Фройдом, – це інтерпретація смислу постаті 
Гамлета як відображення психіки і свідомості, психологічних мотивів та механізмів діяльності самого 
В. Шекспіра [11]. Ця інтерпретація є не лише застосуванням психоаналізу в галузі літератури, але й 
обґрунтуванням гамлетизму як психологічної категорії, що використовувалася психоаналітиком для 
мотиваційного пояснення поведінки людини.  
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Другим прикладом психологічного тлумачення трагедії В. Шекспіра стали праці Л. Виготського, 
який свої погляди на Гамлета змінював впродовж життя. Перша інтерпретація психолога – 
філософське осмислення буття через призму образу Гамлета [12: 3-163]. Друге дослідження про 
"Гамлета" – це соціально-психологічний підхід до трагедії Шекспіра [12: 313-343]. Інтерпретатор 
торкався важливих питань теорії літератури та розглядав естетичний вплив образу Гамлета на психіку 
реципієнта.  

У зв’язку з зазначеними дослідженнями, підкреслимо, що психологічна (і психоаналітична) 
інтерпретації "повернули" ідейне та символічне значення образу Гамлета вбік психології людини: або 
самого Гамлета як людини, або внутрішньої (психологічної) біографії В. Шекспіра, або ж особистих 
біографій інтерпретаторів англійського драматурга. Психологічні аспекти в інтерпретації образу 
Гамлета були властиві не тільки психологам, але й навіть літературознавцям та філософам, зокрема 
М. Бахтіну [13: 88-89].  

Розглядаючи специфіку сприйняття Шекспірового персонажа в європейських літературах першої 
половини ХХ століття, ми прослідковуємо, що образ Гамлета породжує різноманітні види 
гамлетизму, що позначені суспільно-культурною ситуацією країни в певний історичний момент. 
Наближення образу Гамлета до конкретних культурно-історичних подій є причиною його 
різноманітних трансформацій. Гамлет отримує національно-психологічні характеристики народу, 
який осмислює закономірності своєї дійсності у фокусі цього образу. Гамлет і гамлетизм "вбирає" у 
себе дух часу та індивідуальні переживання митця. Така полярність – індивідуальне "Я" і дух епохи – 
стає необхідною характеристикою майже кожного Гамлета в літературі та культурі ХХ століття. 

Щодо явища гамлетизму, то воно розглядається нами передусім як особистісна та соціально-
побутова персоніфікація образу героя Шекспіра, що є причиною появи різноманітних Гамлетів у 
літературі. При особистісній персоніфікації інтерпретатор у певний момент життя знаходить 
віддзеркалення свого "я" в образі Гамлета. Тому для когось Гамлет стає символом самотності, для 
іншого – втрати ідеалу, хтось бачить у ньому своє прагнення до дії, хтось свою тугу за кращим, а 
хтось свою збентеженість перед життям. При особистісній персоніфікації Гамлет стає тим, ким є його 
інтерпретатор, який прирівнює себе до нього. Інтерпретатор-Гамлет змінює аксіологічні домінанти 
традиційного образу Гамлета, актуалізуючи смисли, які суголосні його особистості.  

При соціально-побутовій персоніфікації образу Гамлета інтерпретатор бачить своїх сучасників 
Гамлетами, розглядає вже їх ситуацію як ситуацію героя Шекспіра. Автор, поетично осмислюючи 
образ Гамлета Шекспіра, підкреслює подібність свого героя до Гамлета, надає образу Гамлета 
морально-психологічних характеристик свого сучасника. Стаючи співавтором Шекспіра, 
інтерпретатор, водночас, також відображує у своєму розумінні Гамлета стан епохи, представником 
якої він є. Саме тому гамлетизм є характеристикою не лише внутрішнього стану людини, а явищем і 
поняттям, що характеризує цілі суспільні настрої.  

Персоніфікація образу Гамлета – це ідентифікація з психолого-філософськими характеристиками 
особистості Гамлета, що обумовлені ситуацією Гамлета. Особистість Гамлета втілює ситуацію, що є 
типовою для людини взагалі: пошук відповіді на питання "to be or not to be", пошук сенсу людського 
буття та визначення зі своїми морально-етичними нормами. Характеристики героя Шекспіра, що 
виявляються в ситуації Гамлета, є тією домінантою у змістовій структурі цього традиційного образу, 
що спричиняє та визначає його традиціоналізацію в літературі. Сприймання дійсності, 
сконцентроване Шекспіром в образі Гамлета, є одвічним. Виходячи з таких міркувань, ми можемо 
твердити, що традиційний образ Гамлета абсорбував явище, яке хронологічно виходить далеко за 
межі епохи Відродження.  

Гамлетизм як певне "вічне" явище людської культури є причиною і того, що ми часто знаходимо 
роздуми і міркування данського принца у творах та записах письменників, де немає прямих паралелей 
до трагедії Шекспіра, але герой проходить через ситуацію Гамлета, вирішує особистісно Гамлетові 
питання. Зокрема в щоденниках Л. Толстого, який, як відомо, категорично не сприймав трагедію 
"Гамлет" та її героя, знаходимо Гамлетове зізнання: "… мучив, раптом огорнувши мене, сумнів у 
всьому (курсив Л. Толстого. – Г.Г.)", "і зараз, хоча він не мучить мене, він сидить у мені", "навіщо? і 
що я таке?" [14: 182]. Поява персонажів, що мають схожі з Гамлетом характеристики, також пов’язана 
з поетичним переосмисленням культурного надбання традиції. 

Для інтерпретацій постаті Гамлета у першій половині ХХ століття є характерним включення у 
смислову структуру образу психоаналітичних (З. Фройд, Т. С. Еліот, Дж. Джойс, М. Бахтін), 
психологічних (пізній Л. Виготський), релігійних (П. Флоренський, ранній Л. Виготський, Г. Гаупт-
ман), морально-етичних (С. Виспянський) та філософських теорій. 

Ми виділяємо окремі риси, характерні для різних національних літератур, що залежали від 
особливостей національного менталітету та конкретних культурно-історичних обставин. Зокрема 
українські інтерпретації образу Гамлета – це насамперед віддзеркалення ідеологічних позицій 
інтерпретатора, колізій української дійсності, а вже потім переосмислення власне образу героя 
Шекспіра. Ставлення до гамлетизму не було однозначним в Україні. При особистісній персоніфікації 
образу для українського поета-Гамлета була актуальною дилема – співати хвалу новій добі, 
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спираючись на принципи соціалістичного реалізму, чи залишатися самим собою, не приховувати свої 
сумніви, викликані ідеологічною атмосферою тогочасної української дійсності. Тому дехто вбивав 
Гамлета в собі (М. Бажан), реконструюючи себе за вимогами влади, а дехто не приховував свою 
розгубленість перед новою "гуманністю", відмовлявся бути флейтою тоталітарного режиму, що 
призводило до арештів та заслань (Є. Плужник, З. Красівський). Зауважимо, що Є. Маланюк вважав 
гамлетизм взагалі характерною рисою української нації і бачив у ньому причину її поневолення, 
причини національних трагедій та поразок у визвольних змаганнях [15: 6]. Такі міркування 
Є. Маланюка були суголосними роздумам Д. Донцова, для якого гамлетики були однозначно 
негативними особистостями, нездатними на боротьбу чи опір. Д. Донцов писав з цього приводу: "Хто 
ж се є сі "свідомі завдань часу" герої? А саме ті, що поцілували пантофлю червоного папи… Їх 
галерея перейшла щойно перед нами. Розгублені, роздвоєні, знеохочені й зневірені, згрижені 
сумнівами, озлоблені, з надломаною душею, з розтраченими ідеалами, з затиснутими кулаками, 
шпурнуті на коліна ворожою дійсністю, розчаровані в своїй "інтелектуальній вітчизні" Росії, 
розчавлені між російсько-більшовицьким молотом і українсько-національним ковадлом – стоять 
безпорадно сі Гамлєти (і просто карієристи) перед розбитим коритом…" [16: 87]. 

На відміну від українських, російські інтерпретації образу Гамлета – це переважно продовження 
деяких традицій німецьких романтиків (насамперед О. Блок, Б. Пастернак). При особистісній 
персоніфікації образу наголошувалися морально-етичні якості Гамлета, що призводило до 
протистояння оточенню. У російському гамлетизмі переважали філософські узагальнення, що мали 
характер особистих переживань.  

У гамлетизмі англійському на першому місці були філософські рефлексії та намагання віднайти 
відповідь на питання про те, як направити хаотичний, ірраціональний світ і віднайти гармонію в собі 
та бутті. Для рецепції та інтерпретації образу Гамлета і явища гамлетизму в Англії була характерною 
особистісна і соціально-побутова персоніфікація образу та наслідування З. Фройда в осмисленні 
психологічних характеристик образу героя Шекспіра (Т. С. Еліот, Дж. Джойс).  

Діахронний розгляд літературної еволюції образу Гамлета демонструє виникнення гамлетизму як 
певної естетичної категорії, оскільки це явище присутнє в літературі від Ґете до першої половини ХХ 
століття. Саме тому трагедія В. Шекспіра не втрачає своєї актуальності, а Гамлет надихає прозаїків і 
поетів на створення нових оригінальних творів. Кожне нове покоління відкриває в образі Гамлета 
щось своє, вважаючи його суголосним своїй добі, оскільки "художній феномен, твір мистецтва – це 
також його буття в сприйманні і інтерпретації читачів, і саме в цьому процесі встановлюються, 
усвідомлюються змістові обшири твору" [17: 645].  

Ми виокремлюємо також своєрідні філософські інтерпретації "Гамлета" та гамлетизму в 
критичних статтях, дослідженнях, листуванні. У цих інтерпретаціях Гамлет уособлює вічний пошук 
істини, рефлексуючу особистість. Філософський аспект інтерпретації трагедії полягає в утвердженні 
певного погляду на життя (оптимістичного, скептичного чи песимістичного). Дмитро Наливайко 
справедливо зауважив, що гамлетівські питання – "зв’язок між рефлексією і дією, між гуманністю і 
насиллям, питання суперечливості й мінливості людської природи, відносності моральних понять 
тощо", – "набувають специфічної, навіть болісної актуальності для інтелігентської свідомості ХІХ – 
ХХ ст." [17: 647]. У цю добу гамлетизм характеризує процес становлення особистості, формування її 
світогляду, тобто оцінку людиною світу і себе в ньому. Гамлетизм вже є своєрідною філософською 
категорією, що відображає найзагальніші зв’язки і стосунки людини у бутті, спрямована на пізнання 
дійсності, її філософське осмислення. Так гамлетизм стає однією з основних ознак ХХ століття, 
певним екзистенціальним явищем, яке характеризує епоху. 

Європейський гамлетизм має цікаву історію та певні особливості в кожній окремо взятій країні. В 
обсязі проаналізованих літературних явищ (від передісторії виникнення образу Гамлета – через 
психологію і психоаналіз – до інтерпретацій першої половини ХХ століття) ми маємо можливість 
говорити про три етапи рецепції образу Гамлета в європейській культурі. Ці три етапи творять 
своєрідну тріаду: від тези про Гамлета і гамлетизм як явища європейської літературної традиції 
(започаткованої Й. В. Ґете та романтиками) через психологічну та психоаналітичну антитезу щодо 
гамлетизму у З. Фройда і Л. Виготського, до ускладненого характеру цього образу в першій половині 
ХХ століття. Зрозуміло також, що ми можемо сперечатися, наскільки історія Гамлета і гамлетизм до 
інтерпретацій З. Фройда були тезою чи наскільки психологія і психоаналіз перетворились у антитезу 
стосовно попередніх тлумачень Шекспірового героя. Але безперечним, однак, залишається той факт, 
що до часу психологічних і психоаналітичних інтерпретацій тлумачення образу Гамлета і гамлетизму 
зосереджувалося перш за все на тексті трагедії, а З. Фройд переніс центр тяжіння на постать і 
психологію Вільяма Шекспіра.  

Підсумовуючи досліджений нами матеріал, що стосується образу Гамлета і гамлетизму в 
літературі першої половини ХХ століття, ми можемо зробити висновок про синтетичний характер 
цього традиційного образу і явища, яке він породив. Йдеться не про проблемний модерністичний 
синтетизм (ідейно-естетичний), а про те, що образ Гамлета і гамлетизм у європейській літературі 
першої половини ХХ століття набуває синтетичних рис, оскільки вбирає в себе весь попередній 
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культурологічний досвід від текстології трагедії до психоаналітичної біографії В. Шекспіра. Саме між 
цими двома полюсами – текстом "Гамлета" та свідомістю його творця – розігрується драма 
сприйняття та найрізноманітніших інтерпретацій образу Гамлета і гамлетизму.  

Різноманітні інтерпретації традиційного образу Гамлета і гамлетизму як явища творять своєрідний 
"конфлікт інтерпретацій" (П. Рікер). Але поза всяким сумнівом художня цілісність Гамлета як 
своєрідного і єдиного традиційного образу та гамлетизм як естетична категорія, що виникла на базі 
цього образу, дозволяють говорити вже не про конфлікт (котрий "знімається" у геґелівському 
значенні), а про діалог інтерпретацій. І цілком очевидно, що Гамлет і гамлетизм будуть цей діалог 
провадити ще не з одним поколінням читачів. 
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Горенок Г. Ю.  Особенности интерпретации Шекспировского Гамлета  
в европейской литературе первой половины ХХ века. 

Исследование посвящено проблемам интерпретации традиционного образа Гамлета и гамлетизма в 
европейской литературе первой половины ХХ века. В статье сравниваются национальные типы 

гамлетизма в его связях с психологией и философией, обращая внимание на специфику исторического 
развития литературы. 

Horenok H. Yu. The Peculiarities of the Interpretation of Shakespeare’s Hamlet  
in the European Literature in the first half of the 20th century. 

The article focuses on the interpretation problems of the "eternal" image of Hamlet and hamletism in the 
European literature in the first half of the 20th century. This investigation compares the national types of 

hamletism in its relations with Psychology and Philosophy, going into the specific of the literature historical 
development. 
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ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ "КОМАНДА" 
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ  

У статті автор знайомить читача з типологічними спостереженнями спонукальних мовленнєвих 
актів у  різноструктурних мовах. Дослідження проводиться на матеріалі прикладів спонукальних 
висловлювань із художньої літератури українських, англійських і американських авторів першої 

половини ХХ сторіччя. Надається комунікативно-прагматична характеристика мовленнєвого акту 
команда та аналізуються засоби вираження його в обох мовах. 

У лінгвістиці неодноразово робилися спроби класифікації підтипів спонукання на основі тих чи 
інших параметрів [1; 2; 3; 4]. На жаль, усі ці класифікації ніяк не можна вважати вичерпними. У 
більшості робіт, що містять класифікацію підтипів спонукання, дається тільки їх опис. Він не 
супроводжується розгорнутим викладом принципів, на яких ґрунтується виділення того чи іншого 
виду спонукання та аналізу засобів їх вираження.  

Тому актуальність цього дослідження обумовлена як загальним інтересом до проблеми вивчення 
директивних актів, так і необхідністю порівняльного вивчення засобів вираження спонукання в 
різноструктурних мовах. 

Об’єктом дослідження цієї статті є мовленнєвий акт "команда" (далі МАК) в англійській та 
українській мовах.  

Метою дослідження є зіставний аналіз структурних та семантичних особливостей засобів 
вираження "команди" в різноструктурних мовах. Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких 
завдань: 

− надати комунікативно-прагматичну характеристику МАК; 
− визначити типи спонукальних речень, які використовуються для вираження МАК у 

зіставлюваних мовах; 
− виявити подібності та відмінності у цих типах спонукальних речень; 
− надати кількісну характеристику речень, які використовуються для вираження МАК в 

обох мовах. 
Матеріалом дослідження слугувала картотека прикладів, зібраних методом суцільної вибірки з 

творів художньої літератури англійських, американських і українських авторів першої половини 
двадцятого сторіччя. Обсяг вибірки становить 2524 приклади спонукальних висловлювань в 
англійській мові та 2700 – в українській. З цього матеріалу виявлено 56 прикладів МАК, що складає 
2,2% від загальної кількості прикладів в англійській мові та 62 приклади МАК в українській мові, що 
складає 2,3% від загальної кількості прикладів. 

Спонукання представляє собою директивний акт, мета якого змінити навколишній світ за 
допомогою мовленнєвих актів [5: 11].  

За допомогою директивних висловлень мовець здійснює певну дію: він наказує, просить, радить, 
застерігає і т.п. Дослідження останніх двадцяти років (В. С. Храковський, О. П. Володін, 
Л. О. Бірюлін, Ц. Саранцацрал), які велися в семантико-прагматичному напрямку, дають системний 
опис видів спонукання і виділяють певні фактори, які впливають на встановлення конкретного виду 
директивного мовленнєвого акту (далі ДМА). 

1. Перший фактор враховує те, хто є виконавцем дії, тобто це фактор виконавця. Виконавцем 
необхідної дії, може бути адресат/адресати, мовець та адресат/адресати разом, особа, яка не бере 
участь у мовленнєвому акті та сам мовець. 

2. Фактор значущості/незначущості для ситуації спонукання співвідношення соціальних статусів 
мовця та адресата. У таких мовленнєвих актах (далі МА), як команда, наказ, заборона, дозвіл, статус 
адресата вище мовця, а в МА прохання та вимоги адресат вище за статусом, як мовець.  

Виходячи з різниці соціальних статусів, спонукання може бути спрямоване "зверху вниз" чи 
"знизу вгору" [6: 38]. 

3. Фактор права спонукати. Залежно від того, чи має мовець право спонукати, МА поділяються на 
категоричні та некатегоричні. До категоричних МА належать: команди, накази, погрози, вимоги, 
заборона, дозвіл. До некатегоричних – прохання, благання, порада, рекомендація, застереження, 
пропозиція. В усіх категоричних МА, крім вимоги, в адресата немає волі вибору виконувати або не 
виконувати необхідну дію. 
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4. Фактор обумовленості. Усі МА розрізняються за ознакою провокування/непровокування 
спонукання. Прохання, вимоги, пропозиції, застереження є неспровокованими МА, а заборона, 
дозволи, погрози є спровокованими МА (у відповідь на запит про дозвіл, реакція на негативні дії). 
Поради та рекомендації можуть існувати як зумовлені, так і не зумовлені МА. 

5. Фактор середовища. МА розрізняються сферою вживання. Такі мовні акти, як команди, 
рекомендації можуть мати місце тільки в офіційній сфері спілкування. 

На основі вище перерахованих факторів виділяють три основних типи директивів: прескриптиви, 
реквестиви, суґестиви [7: 75]. У межах кожного з трьох типів ДМА виділяються різновиди, які, поряд 
з ознаками належності до певного типу, містять ряд ознак, що диференціюють ці різновиди усередині 
кожного типу. 

1. Прескриптиви. Виконання дії, позначеного в цьому типі ДМА, обов'язкове для адресата, 
оскільки мовець знаходиться в пріоритетній позиції. Прескриптивними МА є наказ, команда, 
заборона, дозвіл, вимога. 

2. Реквестиви. Директиви цього типу спонукають адресата зробити деяку дію в інтересах мовця. 
Позиція Адресата пріоритетна стосовно позиції мовця, тому адресат має право прийняти рішення про 
виконання або невиконання необхідної дії. До класу реквестивних МА належать прохання (ядерний 
вид реквестивів) та його різновид благання. 

3. Суґестиви. До цього типу відносяться МА, які виражають пораду. Набір значень названих вище 
ознак для цього типу МА такий: однакові позиції мовця та адресата, необов’язковість та 
бенефактивність дій для адресата. Ядром сугестивів є порада, крім цього, до певного класу належить 
МА "пропозиція". 

У дослідження були внесені мовленнєві акти менасиві. У цю групу входять такі МА, як 
застереження та погроза. Зауважимо, що Г. Г. Почепцов відносить їх до класу комісивів. І хоча ця 
група МА не є директивними актами, у них досить часто вживаються спонукальні конструкції. 

Звуження загального значення спонукання до приватних значень здійснюється в усному мовленні 
винятково за рахунок специфічної інтонації. В умовах же письмової мови можливості передачі й 
сприйняття всіх тонкощів спонукального значення обмежені, оскільки інтонаційна структура речень 
знаходить своє відображення у вигляді пунктуації лише частково. У письмовій мові окремі значення 
спонукання визначаються додатковими факторами, як:  

а) лексичним змістом слів, уживаних в авторській мові як ремарки; 
б) наявністю чи відсутністю модальних слів, підсилювальних часток, вигуків і т.п.;  
в) поширеністю або непоширеністю головного члена таких речень.  
Усі перераховані вище фактори є конкретизаторами певних видів МА. З огляду на дані фактори, 

визначимо на прикладі МА "команда". 
1) Ситуація відбувається у військовій частині: 
(Командир) –  Рівняйсь! Струнко! [8: 208]. 
У цьому висловленні містяться такі фактори: 
а) мовець вимагає, щоб адресат здійснив визначену дію; 
б) статус мовця вище статусу адресата, тому він має право спонукати; 
в) адресат не має права відмовитися від виконання дії; 
г) у виконанні дії зацікавлений мовець; 
ґ) службове становище змушує звернутися до адресата; 
д) ситуація відбувається в офіційній обстановці. 
Виходячи з факторів, які є визначальними для різних видів МА, всі види спонукання в англійській 

та українській мовах та їхнє кількісне наповнення можна подати в таблиці 1. 
Кожний з цих типів висловлень характеризується особливою рольовою структурою 

комунікативної ситуації, умовами вживання і засобами вираження.  
У лінгвістичній літературі дослідники виділяють МА, які відрізняються енергійністю, або силою, з 

якою подається ілокутивна позначка [9]. До цих МА відносяться: наказ (розпорядження), дозвіл, 
заборона, команда та ін. Джерело спонукання – мовець, статус якого дає йому право на спонукання, 
він же в силу свого становища є відповідальним за ухвалення рішення про здійснення/нездійснення 
дії.  

Після аналізу всіх спонукальних МА, було виявлено, що МАК займає п’яте місце за частотністю 
використання. Розглянемо МАК та засоби його вираження в обох мовах. 

Комунікативно-прагматична характеристика мовленнєвого акту "команда" 
В українському та англійському словниках тлумачення команди збігається: 1. Короткий наказ 

командира за встановленою формою; 2. Командувати – говорити слова команди, бути командиром 
чого-небудь; 3. Порядкувати, розпоряджатися [10: 239; 11: 252-253]. 
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Таблиця 1. 
Комунікативно-прагматичні типи спонукальних мовленнєвих актів 

в англійській та українській мовах 
 

№ Тип спонукального  
мовленнєвого акта  

Англійська мова Українська мова 

1. Прескриптиви: 
а) команда 
б)наказ (розпорядження) 
в) вимога 
г) дозвіл 
д) заборона 

524 (20,8%) 
56 (2,2%) 
119 (4,7%) 
211 (8,4%) 
127 (4,5%) 
11 (0,4%) 

683 (25,2%) 
62 (2,3%) 
198 (7,3%) 
257 (9,5%) 
141 (5,2%) 
25 (0,9%) 

2. Реквестиви: 
прохання (благання) 

 
1020 (40,4%) 

 
1104 (40,9%) 

3. Сугестиви: 
а) порада 
б) пропозиція 

876 (34,7%) 
392 (15,5%) 
484 (19,2%) 

752 (27,9%) 
507 (18,8%) 
245 (9,1%) 

4. 
 

Менасиви: 
а) застереження 
б) погроза 

104 (4,1%) 
64 (2,5%) 
40 (1,6%) 

161 (6%) 
79 (2,9%) 
82 (3,1%) 

Всього 2524 (100%) 2700 (100%) 
 
Після аналізу всіх спонукальних МА, було виявлено, що МАК займає п’яте місце за частотністю 

використання. Розглянемо МАК та засоби його вираження в обох мовах. 
Команда є різновидом категоричного спонукання до негайного початку або закінчення конкретної 

дії при максимальній обов’язковості виконання [12: 189]. Характерною рисою команд є те, що адресат 
розуміється, як недиференційована маса, як збірна безліч, поставлена до особи, мовця, у відношення 
якщо не підпорядкування, то, у всякому разі, покори [13: 467]. Команда характеризується граничною 
стислістю в тимчасовому відрізку, її проголошення відрізняється уривчастістю, вона звучить як 
сигнал до негайної реакції: Навкруги!, Марш! [14: 93].  

У спеціальних дослідженнях відзначається, що існують спеціальні підмови команд тих чи інших 
професійних груп. Найчастіше підмови команд складаються зі слів з фіксованим для конкретних груп 
узагальнюючими значеннями, правил утворення речень, а також правил утворення висловлень [15: 
49]. 

Необхідно зазначити, що ситуація команди звичайно відбувається в офіційній обстановці, де 
адресат є вищим за соціальним статусом та має адміністративне право віддавати наказ, наприклад: 

На коня! – скомандував полковник. Брязнули шаблі, рушниці, і козаки на конях. – Шикуйсь! Кроком 
руууш!… [16: 495]. 

Однак зустрічаються приклади команди, які відбуваються в неофіційній обстановці, тобто в 
повсякденно-побутовій сфері адресат повинен мати право старшого або моральній авторитет: 

Коли вони під’їхали до професорового будинку, той скомандував візникові: – Стій! Занесу я ці милі 
пташенята до професора-орнітолога [17: 443]. Отже, перейдемо к аналізу засобів вираження 
команди в англійській та українській мовах 

Важливою особливістю команди, яка відрізняє її від наказу, варто вважати її більш-менш виразну 
"фразеологізованість" [12: 189]. У проаналізованих українських літературних джерелах команди 
відносились, в основному, до професійної групи військових: Спереду чути команду: – Струнко! 
Рушниці на плечі! [16: 486].  

Основними засобами вираження команди є імперативні й розповідні речення (див. табл. 2.4.). 
Імперативні речення переважають в обох мовах (англ. мова 57,1%, укр. мова 41,9%). Велика 
частотність імперативних речень в англійській мові пояснюється відсутністю інфінітивних речень у 
функції спонукання. Розповідні речення більше поширені в українській мові 58,1%. 

В англійській мові основними засобами вираження команди є:  
1) імперативні речення: Dress! "Рівняйсь!" Часто вживається фразове дієслово у формі 

наказового способу, наприклад: Get up!, Sit in! "Встаньте!" "Сядьте!"; 
2) бездієслівні речення: "Well", he said abruptly, "all aboard" [18: 124]. – "Що ж – сказав він, – 

відчалюємо!" 
В українській мові основним засобом вираження команди є бездієслівні речення, які складають 

51,6%. Це ще раз доводить, що мова команд відрізняється стислістю, спонукання "вкладається" в одне 
слово. Найчастіше команда виражається: 
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а) прислівником: Підбігаючи, хтось подає команду: – Струнко! [8: 165]; 
б) іменником: Вогонь! – скомандував Борковський [8: 163]; 
г) іменником із прийменником: На коня! – скомандував полковник [16: 497]. 
В імперативних реченнях, які складають 41,9% в українській мові, дієслово, вжите для передачі 

команд, як правило передає дію: (Солдати) – І вже виганяють з палат. – Ста-нов-и-ись! [19: 171]. 
Відмінною рисою української мови є речення з дієсловами в інфінітиві, вони складають 6,5%: Спати! 
– упала тиха команда [20: 443]. Команди в англійській та українській мовах можна розділити на дві 
групи: 

а) підготовчі команди: Attention!, At my command! Рівняйсь! Струнко!; 
б) команди виконання: Right/Left/, Masks on! Ліворуч/Праворуч/, Надягти протигази! 
 

Таблиця 2.  
Засоби вираження команди в англійській та українській мовах 

 

№ Засоби вираження Англійська мова Українська мова 

1. Розповідні речення 
а) бездієслівні речення 
б) речення з дієсловом у формі інфінітива 

 
24 (42,9%) 
– 

 
32 (51,6%) 
4 (6,5%) 

2. Імперативні речення 
а) синтетичний імператив 
б) аналітичний імператив 

 
32 (57,1%) 
– 

 
26 (41,9%) 
– 

Всього 56 (100%) 62 (100%) 
 

Аналізуючи вищесказане, можемо зазначити, що спільні риси в засобах вираження команди у 
зіставлюваних мовах полягають у вживанні двох типів речень, імперативних та розповідних. Ядром 
мовленнєвого акту, у якого мовець займає авторитарну позицію, є імперативні речення в англійській 
мові (57,1%). В українській мові бездієслівні речення є найбільш поширеними (51,6%). Особливістю 
української мові є інфінітивні речення.  
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Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2009 р. 

Дринко А. Г. Сопоставительний анализ речевого акта "команда" 
в английском и украинском языках. 

В статье автор знакомит читателя с сопоставительным анализом директивных речевых актов в 
разноструктурных языках. Исследование проводится на материале примеров побудительных 
высказываний из английской, американской и украинской художественной литературы первой 
половины двадцатого столетия. Дается коммуникативно-прагматическая характеристика 

речевому акту "команда" и анализируются способы его выражения в обоих языках. 

 Drinko A. Н.  Contrastive Analysis of the Speech Act "Command" in English and Ukrainian. 

The discussion of some general consideration for a contrastive analysis of inducement in English and 
Ukrainian is followed by a description of the communicative and pragmatic characteristics of the speech act 

of "command". The research in question was carried out on fiction works of English, American and 
Ukrainian authors. The major target of this study is to determine and specify peculiarities in the ways of 

expressing command in both languages. 
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КОГЕЗІЯ В ПОЕТИЧНОМУ ТВОРІ В АСПЕКТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

Розглядаються основні форми когезії у поетичних текстах. Відзначається роль антонімічної когезії 
у створенні антитези у гумористичних віршах. Аналізуються прийоми передачі стилістичної, 
образної та композиційної когезії в перекладі, зокрема в перекладі розгорнутої метафори у 

поетичних творах. 

Не так давно видатний філософ Ганс-Георг Гадамер висловив парадоксальне твердження: "Кожен 
читач – наполовину перекладач" [1: 150]. Відстань між літерами і живим мовленням долається навіть 
тоді, коли маємо ту ж саму мову. Особливою мірою ця відстань долається між двома різними мовами 
під час читання тексту перекладу. Тому відомий вислів італійського вченого Бенедетто Кроче 
"Traduttore – traditore" (Перекладач – зрадник) є невірним і неактуальним. Навпаки, слід  схилити 
голови перед перекладачами, які відверто говорять про відстань, що існує між оригіналом і 
перекладом, і водночас відбудовують мости між ними, що скорочують цю відстань. Таке подолання 
відстані є дуже важливим у випадку поетичного перекладу, тому що, як зазначав Октавіо Пас, "кожен 
вірш – це твір про дійсність, а цим твором і є переклад, який вірш поета перетворює у вірш читача" 
[цит. за 1: 152]. 

Тривалий час і в нашій країні, і на Заході перекладознавство було відірвано від лінгвістики. І лише 
в 1990-х роках намітився зв'язок інтерпретації та лінгвістики тексту з перекладознавством [2: 120]. У 
цьому плані важливе значення має аналіз ролі такої категорії тексту, як когезія, в перекладі. До 
недавнього часу теорія перекладу приділяла недостатню увагу зв’язності тексту, видам зв’язності в 
межах цілого тексту або його частин. Більший акцент робився на трансформації лексичних та 
синтаксичних одиниць у межах одного або кількох речень. В останні роки ряд робіт з теорії 
перекладу як вітчизняних вчених (С. Є. Максімов), так і зарубіжних перекладознавців (М. Бейкер, 
Г. Кук) розглядають роль когезії як на стадії інтерпретації тексту, так і в перекладі твору [3; 4]. 

Когезія – одна з основних категорій тексту, це обов’язкова текстова категорія. За визначенням 
І. Р. Гальперина, когезія – це особливі види зв’язку між елементами тексту [5: 74]. Когезія допомагає 
зрозуміти текст у цілому, принципи єдності частин тексту, що сприяє інтерпретації і перекладу твору. 
Метою нашої роботи є визначення прийомів відтворення різних видів когезії у поетичних текстах. 
Матеріалом дослідження є як короткі гумористичні вірші, лімерики, так і твори відомих британських 
і американських авторів  ХХ століття в перекладах професійних перекладачів і студентів. 

Учені визначають різні форми когезії. Зокрема, І. Р. Гальперин виділяє лексичну, стилістичну, 
образну, ритмічну, асоціативну та композиційно-структурну форму когезії [5], у той час як 
О. О. Селиванова визначає граматичну, семантичну, асоціативну, конотативну, структурну та 
прагматичну форми зв’язності (термін зв’язність використовується як синонім когезії) [6]. Мона 
Бейкер підкреслює особливу роль лексичної когезії, що функціонує через лексичні ланцюжки, які 
проходять через текст і пов’язані між собою [4: 204]. У своєму дослідженні ми зосередимося на 
аналізі таких форм когезії, як лексична, стилістична, образна та композиційна, які реалізуються в 
поетичному тексті. 

Лексична когезія може бути тотожною (повтор однакових слів, словосполучень, речень), 
синонімічною, перифрастичною [5: 76], а також антонімічною, що базується на протилежності 
значень [4: 203]. Стилістична когезія базується на повторі стилістичних засобів, а образна когезія 
реалізується за допомогою розгорнутих метафор [5: 80]. 

Яскравим прикладом когезії є хрестоматійний вірш американського поета В. Ліндсея "An Indian 
Summer Day on the Prairie". Перша строфа базується на тотожній та композиційній когезії – 
синтаксичній анафорі The sun is a huntress young; The sun is an Indian girl … . Стилістична когезія 
полягає у повторі антропоморфних метафор (сонце – дівчина). Крім того, кожна строфа являє собою 
розгорнуту метафору, що є проявом образної когезії, авторського поетичного бачення  світу, мінливої 
та багатобарвної природи. 

Найбільшою мірою зв’язність тексту актуалізується при контактній когезії. У гумористичних та 
іронічних віршах, лімериках лексична когезія часто базується на антонімічних відносинах, 
результатом яких є антитеза:  

Time wastes our bodies and our wits, 
But we waste time, so we are quits. 
У цьому вірші антонімічна когезія базується на зворотному паралелізмі (хіазмі) та грі слів (waste 

time). У перекладі основним завданням було відтворення антонімічної та структурної когезії, причому 
аксіологічний аспект гри слів був підсилений (витрачати час – вбивати час): 
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Час руйнує наш розум і вбиває наше тіло, 
А ми вбиваємо час, і в цьому наша сила. 
                                         (переклад наш) 
Найбільш цікавий ефект контактної лексичної когезії спостерігається в лімериках. У своєму 

дослідженні [7] ми відзначали як стилістичні особливості лімериків, так і прийоми їх перекладу. У 
багатьох лімериках гумористичний ефект базується також на антитезі: 

There was a young lady of Niger, 
Who smiled as she rode on a tiger. 
They returned from the ride  
With the lady inside 
And the smile on the face of the tiger. 
Перекладацьким завданням при відтворенні "чорного" гумору було передати зворотний 

паралелізм та антонімічну когезію – lady smiled – smile on the face of the tiger. Відтворення місця подій 
у перекладі не є обов’язковим. 

В одному з варіантів перекладу лексема  smile передана за допомогою синонімічної когезії 
(реготали –  усмішка): 

Три сміливі дівиці 
Реготали на спині у тигриці. 
Схаменулись вони –  
В животі усі три, 
А усмішка на морді тигриці. 
                  (переклад С. Квасниці) 
В іншому лімерику зворотний паралелізм відсутній. А антонімічна когезія реалізується через 

протиставлення "дружини – кінь". 
A Turk named Abdullah Ben Barum 
Had sixty-five wives in his harem. 
 When his favourite horse died, 
 "Mighty Allah", he cried, 
"Take a few of my wives, I can spare 'em". 
У студентському перекладі антитеза відтворена, як і довжина останнього рядка: 
Турецький хан Абдула Бен Барем 
Купив 65 дружин у свій гарем. 
Коли його улюблений скакун помер, 
Він закричав: "О могутній Аллах, що ж тепер? 
Забери краще кілька дружин, бо не стане біднішим гарем". 
                      (переклад Т. Голубчук) 
Слід виділити ще одну особливість когезії в лімериках – перехресне римування (а а в в а) підсилює 

лексичну когезію, оскільки основна семантична ідея, в тому числі гіперболізація, метафоризація, 
міститься в перших і останньому рядках. 

Образна когезія в прозових та поетичних творах реалізується за допомогою розгортання метафори 
протягом цілого тексту або частин тексту – абзацу або строфи, як у геніальному 73 сонеті Шекспіра, у 
відомому вірші Р. Бернса "My Heart’s in the Highlands". Образна когезія може також бути 
актуалізована за допомогою композиційної когезії, зокрема такого прийому, як рамковий 
синтаксичний повтор. У вірші відомої американської поетеси Едни Міллей мужність матері 
зіставляється з міцністю скелі. На початку твору лексичні одиниці courage  і rock, що належать до 
різних семантичних полів, функціонують зовні окремо: 

The courage that my mother had 
Went with her, and is with her still: 
Rock from New England quarried: 
Now granite in a granite hill. 
("The Courage That My Mother Had") 
В останній, третій строфі ці лексичні одиниці об’єднуються автором експліцитно в порівнянні, і 

таким чином рамковий повтор завершує розгортання тропа: 
Oh, if instead she'd left for me 
The thing she took into the grave! –  
The courage like a rock, which she  
Has no more need of, and I have. 
Таким чином, у цьому емоційному вірші реалізуються основні види когезії. Наведемо переклад 

останньої строфи, де виражена основна ідея: 
Але ж якби вона взамін лишила 
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Той скарб, що понесла з собой в могилу! –  
Ту мужність, що як скеля гранітна, 
Вона їй ні до чого, а мені потрібна. 
                           (переклад А. Мацюк) 
У перекладі змінено систему римування – з  перехресної рими в оригіналі на суміжну, проте 

семантика, образність, когезія відтворені вдало. 
Аналогічний тип когезії спостерігається у відомому вірші У. Девіса "Leіsure", де перша і остання 

строфи утворюють рамковий повтор: 
What is this life for if, full of care, 
We have no time to stand and stare? […] 
A poor life this is if, full of care, 
We have no time to stand and stare. 
Якщо перша строфа містить риторичне запитання, то остання є негативною відповіддю, 

своєрідним підсумком суєтності життя, коли немає часу захоплюватися красою природи. У перекладі 
В. Корочанського обидві строфи  містять риторичне запитання, що не зовсім відповідає змісту 
оригіналу: 

Хіба ж ото життя, що без упину 
У клопотах й турботах кожну днину  
Летить вперед … […] 
То чого ж варте те життя, що без упину 
У клопотах й турботах кожну днину? 
Щоправда, аксіологічний аспект в останній строфі у перекладі є дещо сильнішим, ніж у першій. 

Можливим варіантом перекладу початку останньої строфи буде: 
Убоге це життя, що без упину … 
Стилістична і образна когезія є характерними для поезії американського поета Е. Каммінгса. 

Найчастіше це поєднання декількох розгорнутих метафор в одному творі, як у вищенаведеній поезії 
В. Ліндсея, або антропоморфна метафора, що розгортається протягом цілого тексту. Дуже красивими, 
образними і багатими на метафори є любовні вірші E. Каммінгса: 

my love 
thy hair is one kingdom 
the king whereof is darkness 
thy head is a quick forest 
filled with sleeping birds […] 
У перекладі і стилістична когезія, тобто повторення семантично близьких метафор, і розгортання 

метафор протягом одного-двох речень передані вдало. Щоправда, іншу форму когезії – лексичну, 
повтор архаїчних займенників (thou, thy, thine), що надає урочистості, духовності тексту, неможливо 
відтворити у зв’язку з відсутністю подібних форм в українській мові: 

моя любове 
твоє волосся це царство 
його царем є темрява 
твоя голова це скорий ліс 
повний сплячих птахів. 
              (переклад Б. Бойчука) 
Образна когезія притаманна також творам американської поетеси С. Тіздейл. Метафори 

розгортаються протягом одного-двох речень, створюють оригінальний візуальний образ, як у вірші 
"Come": 

Come, for life is a frail moth flying 
Caught in the web of the years that pass… 
Передати всі компоненти розгорнутих метафор у поезії непросто, оскільки рядки не повинні бути 

дуже довгі. Тому деякі компоненти метафор вилучаються: 
Прийди, бо життя – це метелик тендітний, 
Він потрапив у тенета років, що ідуть … 
                                (переклад Ю. Шевчук) 
У перекладі вилучено лише дієприкметник flying як частину метафори, але основні компоненти 

образу " життя- метелик " відтворені. 
Аналіз когезії має важливу роль в інтерпретації тексту, оскільки дозволяє краще виявити зв'язок 

елементів твору, основну семантичну і образну ідеї. Наше дослідження показало значення 
антонімічної когезії, яка реалізується в гумористичних віршах за допомогою контактної зв’язності та 
зворотного паралелізму і веде до створення антитези, що підсилює гумористичний та іронічний 
ефект.  У перекладі особливу складність становить відтворення образної когезії, що реалізується як 
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протягом одного-двох речень (С. Тіздейл, Е. Каммінгс) так і строфи або цілого тексту                        
(Е. Міллей, У. Девіс). Перекладач повинен передати всі основні компоненти розгорнутої метафори, 
але деякі лексичні одиниці можуть бути вилучені. 

Дослідження як лексичної, так і образної когезії в стилістичному аспектах є перспективним і може 
бути розширено як на прикладі поетичних творів інших авторів, так і прозових текстів в українських 
перекладах. 
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Емец О.В.  Когезия в поэтическом тексте в аспекте интерпретации и перевода. 

 Рассматриваются основные формы когезии в поэтических текстах. Отмечается  роль 
антонимической когезии в создании антитезы в юмористических текстах. Анализируются приемы 
передач стилистической, образной и композиционной когезии в переводе, в частности в переводе 

развернутой метафоры в поэтических произведениях. 

Yemets O. V.  Cohesion in Poetical Text in the Aspects of Interpretation and Translation.  

The main forms of cohesion in poetical texts are considered. The role of antonymic cohesion in 
creating antithesis in humorous verses is underlined. The devices of rendering stylistic, image-making 

and compositional cohesion in translation are analysed, in particular the translation of extended 
metaphor in poetry. 
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СЕМАНТИЧНА ДИХОТОМІЯ МУНДИРУ В МЕМУАРИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ  

На прикладі польськомовної мемуаристичної літератури Правобережної України першої половини 
ХІХ століття у статті висвітлено знакову роль мундиру, як периферійного референту предметного 

світу у вираженні політичної тенденційності свого часу 

Костюм, як значима семіотична одиниця художнього предметного світу, є не прямим, а, швидше, 
периферійним його суб’єктом, який не розкриває цей світ, а лише значно поглиблює та розширює 
уявлення читача про літературний персонаж. Костюм, у свою чергу, являє собою макрокатегорію, що 
містить інші семіотичні підсистеми з відповідною семантикою та символікою. Головними серед них є 
не стільки власне одяг (мундир, костюм, плаття, форма, etc), скільки локалізація соціуму, визначення 
суспільного статусу носія костюму, його місця в національній культурі та відповідному часопросторі, 
що дозволяє художньому образу з ним солідаризуватися, або навпаки – протиставлятися. Нарешті, 
виказує його стать, фах, професію, симпатії – антипатії, і водночас "дозволяє" всьому цьому вводити 
в оману, тобто вирішувати інші інтелектуальні шаради, отримувати естетичне задоволення, і знову 
вибудовувати відповідні семантичні системи, прочитання яких відбуватиметься вже на новому шарі 
інтерпретації художнього тексту. 

Костюм у художньому тексті, як найбільша категорія зовнішнього впізнавання об’єкту, має 
властивості сигналу у світі антиномії "свій – інший", і є результатом слова тривалого творчого 
аксіологічного синтезу, здійсненого художником. У мемуаристичній літературі Правобережжя доби 
романтизму костюм і його складова – мундир (військовий, службовий чи цивільний) відносяться до 
периферійних референтів, які, однак, містять досить потужне знакове навантаження. Особливістю 
мундиру є його повсякденність та обов’язковість серед художньо-історичного часопростору, що 
дозволяє інтерпретувати його як знак доби.  

Мундир, який завжди викликав певну зовнішню рецепцію, у правобережній мемуаристичній 
літературі першої половини ХІХ ст. став сигнальним елементом диференціації соціуму. Він ніс спокій 
чи впевненість, або, навпаки, – породжував стурбованість або обурення. Зазначимо, що ставлення до 
мундиру на Правобережжі завжди було сакральним. Він символізував особливу роль і місце як 
людини, так і події в потоці життя, диференціював соціально-суспільну вертикаль, визначав 
корпорацію та умови компаративності. Елементи мундиру позначали соціум з низу до гори і 
віддзеркалювались в одязі як усього шляхетського роду, так і челяді, що прислужувала своєму 
сюзерену. Козаки "до повстання (1831 р. – В.Є.) були озброєні; у звичайні часи їм надавався одяг, 
який складався з високої баранячої шапки з набалдашником кольору гербу хазяїна; з суконної куртки, 
ремінного поясу з металевою пряжкою; широких шароварів того ж кольору, що й куртка, зі 
складками в поясі. Куртка і шаровари були обрамовані сукном кольору гербу господаря" [1: 65], – 
занотував перші волинські враження російський чиновник. 

Костюм, як складно-структурована система що має дискретний характер, містить певні 
самодостатні сегменти, наприклад, статут, фасон, колір, зброю, регалії etc. Визначення фасону, 
кольорів та статуту мундиру було завжди державно-регламентованою справою. Відомий мемуарист 
Правобережжя Я. Д. Охоцький описує мундир за часів Павла І, який був подібний до пруського 
мундиру Фрідріха Великого. Зі сходженням на престол Олександра І фасон змінився. Мемуарист 
зосереджує увагу на його особливостях: "було повернення до давнього ладу, округлих капелюшків і 
фраку" [2: 154]. Таким чином, мундир набував функцій виразника навіть офіційної ідеології: змінився 
цар – змінилась ідеологія, а за нею – костюм. 

Колір мундиру був, перш за все, визначенням соціального становища персонажу. Цивільний 
мундир, наприклад, Волинського воєводства "було затверджено в 1777 р. Складався він із зеленого 
кунтуша, лацканів і білого жупана. Повіти житомирський і овруцький мали при білому жупані 
кармазиновий (яскраво-червоний – В. Є.) кунтуш з гранатовими лацканами. Міський обивательський 
мундир було затверджено в 1791 р. Це була темно-гранатова верхня сукня з тьмяним темно-червоним 
(малиновим – В. Є.) коміром і білим жупаном. Сучасний мундир обивательський – це темно-зелений 
напівкаптан зі стоячим червоним коміром i манжетами, який шиють відповідно до рангу по всій 
Росії" [3: 12]. У кінці XVIII ст. на одному з житомирських з’їздів правобережної шляхти було 
прийнято рішення про організацію кінної міліції зі шляхти. Одним із важливих рішень щодо цієї 
справи стало затвердження кольору воєводського мундиру: "блакитний із чорним" [4: 299].  

Особливістю мундиру була повинність, іншими словами, мундир зобов’язував як оточуючих, так і 
самого його носія до виконання певних правил та регламенту, додержуванню яких у мемуаристичній 
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літературі першої половини ХІХ ст. приділялась особлива увага. День 20 липня 1796 р. був 
призначений на інаугурацію намісництва і одночасно для виборів губернських урядовців у 
відповідності з новим порядком. Докладний опис церемоніалу потрапив на сторінки правобережної 
мемуаристики. Цього дня губернатор, віце-губернатор, коронні урядовці виїхали до Станишівки 
(тепер село Житомирського р-ну) для зустрічі генерал-губернатора Волинської губернії та 
Подільського намісництва Т. І. Тутолміна. З обивательських синів з кожного повіту по одному було 
вибрано – всього 15 – гонорових ад’ютантів, які їхали на гарних конях в обивательських мундирах 
намісництва. Після того, як через переправу у Станишівці переправився Т. І. Тутолмін, ад’ютанти 
оточили його карету й урочисто супроводили до міста. Ад’ютанти мали на собі "бронзові фраки, білі 
спідні штани, також камізельки, палеві комірці, подібні широкі вилоги, лапки з хальфом, сріблястим 
комірцем, на рабатах, лапках і коло кишень. Крім цього, як ад’ютанти мали еполети та срібні 
аксельбанти" [2: 110].  

Значимість і роль мундиру в тексті підсилена зосередженням уваги на спеціально відібраних із 
кожного повіту обивательських синах, про що окремо згадує письменник. Якщо спеціально обирали 
синів, то можна лише уявити, як обговорювався та обирався для них мундир, яку роль він мав 
відіграти під час церемонії. Якщо розглядати одяг взагалі як приватну власність, то мундир – був 
суспільною власністю. Право на носіння мундиру треба було вибороти й погодити з відповідним 
соціумом. Мундир набирав функції соціального виокремлення персонажу, набував статусу нагороди 
чи обранця. 

Мундирна ієрархія в добу романтизму представляла регіональний тип ідентичності не тільки в 
мегапросторовому явищі, наприклад, губернському, про що говорилось вище, а навіть у 
мікросоціумах, як, наприклад, у навчальних закладах. На початку ХІХ ст. в Бердичівському ліцеї 
Волсея було шість класів, і кожний з них мав свої особливості учнівського мундиру: "У першому 
класі коміри, лампаси i канти були світло-зеленими, у другому світло-небесними, у треьому – 
жовтими, у четвертому – білі, у п’ятому – багряні, в шостому – малинові" [5: 12]. Цікаво, що в цьому 
прикладі навіть кольори мундирів мали свою ієрархію, від зеленого – приземленого, до малинового – 
основного кольору герба Волинської губернії. Вікова зміна кольорів мала свідчити про динаміку 
ієрархічних змін, спонукала вихованця до соціального росту. Відтак колір мундира служив 
вихованцю ліцею експлікацією, яка постійно його супроводжувала, і, відповідно, створювала 
соціальне ім’я та інформувала інших про статус носія.  

У деяких мемуарах мундир став самоціллю й набув самодостатнього руху. Я. Д. Охоцький із 
замилуванням описує одяг тогочасної молоді: "На портупеї, на якій був напис "король з народом, 
народ з королем", зухвало побренькував висячий палаш, сріблясті шпори в червоних чоботях та 
підковки добре йому пасували, шапочка або ковпак була з трикольоровим аксельбантом i страусиним 
пером, або скляним султаном, чудово відбивались на тлі кунтуша" [4: 23]. Мемуарист досить пильно, 
якщо не сакрально описує аксесуари, які на межі XVIII – XIX ст. мали певну семантику. Особливістю 
художнього методу письменника є співставлення мундирів сучасних і минулих століть: "Найбільша 
частина (тогочасного мундиру – В. Є.) була з каймою, з парчі, оксамитів, атласу, вишита золотом, 
сріблом і шовком; запроваджено старі сідла, палаші, клейноти і все, що належало до давнього ладу. 
Суконь найурочистіших було гарнітурів чотири, не рахуючи декількох звичайних, що складались з 
жупанів з леонської матерії, угорських атласів, і суконних кунтушів, підшитих такою ж матерією, як 
жупан. До кожної пари суконь додавався персидський або турецький пояс, однак, найбільше було 
дуже багатих і зроблених дуже зі смаком, які виробляли в Слуцьку" [4: 310]. Наведені описи мундиру 
та його військових атрибутів мають амбівалентний характер. Зовнішній – це власне мундир у його 
образній цілісності, та внутрішній – аллюзорне оспівування добротних, благополучних, спокійних 
часів. Зовнішнє сприйняття опису дратувало іншого мемуариста – Ш. Аскеназі, який їдко висміював 
захоплення Я. Д. Охоцького гранатовим мундиром Т. І. Тутолміна з гаптованими сріблом "лапками", 
білими штанами й жилетками [6: 277]. Таке ж замилування давниною відчуває досить відомий 
правобережний письменник того часу Е. М. Галлі: "Можна було зустріти лікарів-оригіналів у 
костюмах [7], які відрізнялись своєю середньовічною давниною, і які носили з вишуканим 
достоїнством. Було щось у медиках таке, що нагадувало про духовність" [8: 171-172]. 

Мундир, як елемент невербальної нарації, в мемуаристичному тексті містить диференційовану 
автором інформацію і має декілька шарів підтексту, семантика яких може бути втрачена або 
"пом’якшена" часом. Один і той самий мундир мав варіативне потрактування в залежності від його 
форми чи, наприклад, звички носіння. М. Чайковський у своїх "Мемуарах" розповідає про видатного 
правобережного просвітителя Волсея, який був свого часу директором Одеського ліцею, а потім 
Бердичівського, де навчався майбутній письменник. Причиною вимушеного переїзду просвітителя 
став неординарний випадок, головна роль у якому була призначена саме мундиру. Автор згадував, що 
одеських ліцеїстів Волсея щотижня запрошували на обіди чи вечори, які відбувались у будинку 
новоросійського і бессарабського генерал-губернатора князя М. С. Воронцова. Одного разу князь 



В. О. Єршов. Семантична дихотомія мундиру в мемуаристичній літературі Правобережної України 
першої половини ХІХ століття 

81 

попросив Волсея, щоб той відпустив на такий візит його сина. Але через погану успішність ліцеїста 
Волсей відмовив впливовому батькові. Незадоволений поведінкою наставника М. С. Воронцов через 
свого ад’ютанта наказав обов’язково та негайно привезти на вечір Воронова-молодшого. "Тоді 
Волсей наказав вивернути його (ліцеїста – В.Є.) мундир підшивкою наверх і завіз у такому костюмі 
до палацу. Сина віддав у руки батька і одночасно подав прохання про свою відставку" [5: 11]. 
Очевидно, сучасникам був більш зрозумілим вчинок вихователя. Сьогодні ми можемо лише 
припустити, що в цьому випадку мундир мав символізував "світ навпаки" – одягнутому вихованцю 
був протиставлений "роздягнутий" вихованець, тому що мундир навиворіт навряд чи назвеш 
мундиром. Очевидно, тут слід бачити алюзію на радикальну військову традицію зривання погонів, 
тобто залишення без мундиру. Симетричність дії та її підтекст були настільки зрозумілими 
сучасникам і вагомими, що вихователь після здійснення задуманого вимушений був також 
радикально змінити й своє життя. Це був посильний протест Волсея проти порушення споконвічних 
шляхетських традицій та, нарешті, розпорядку та уставу навчального закладу. Окультним 
підтвердженням вагомості цього є той факт, що випадок пройшов відбір спогадів і через багато років 
потрапив на скрижалі мемуаристичної історії Правобережної України. 

Мотив мундиру, як покарання, досить розповсюджений сюжет у мемуаристичній літературі 
першої половини ХІХ ст. Перед урочистим похованням у Тульчині померлого Щенсни Потоцького з 
його трупу невідомі здерли дорогий російський мундир з відзнаками, що стало приводом для 
розгляду цього факту М. Налепою як суспільної патології цілого покоління правобережжя у 
порозділовий час [9: 132-133]. Цей випадок знайшов філософську рефлексію в "Мемуарах" 
Ф. Карпінського: "Помер змучений Щенсни, не дивлячись на багатства його, під чистим небом 
лежить у тому місті, де кільканадцять тисяч злотих, призначених на костьол, нащадку в карти 
програв" [10: 159].  

Мундир Правобережжя був чітким і логічним диференціатором багаторівневої антиномії "свій – 
чужий". М. Чайковський у своїх мемуарах згадує трагічний випадок з життя одного з його родичів. У 
Міхала Гламбоцького було три сина, один з них – Ян служив в російському уланському полку. Після 
поразки французів під Березиною син, увішаний орденами на російському мундирі, приїхав відвідати 
батька до с. Зороків (тепер Черняхівського р-ну Житомирської обл.). Коли він увійшов до кімнати, 
батько "вихопив пістолета й у відповідь на поцілунок, вистрілив у сина зі словами: – Справжній 
москаль! Такий москаль, що нехай його чорт забере!" [5: 6-7]. Серед поляків російський мундир, 
особливо військовий мундир, уточнимо, був досить потужним подразником, який міг породжувати 
вже нові антиномії в середовищі польської спільноти. Підтвердження цьому надають мемуари 
Н. Олізара, який згадував про своє ув’язнення в російському полоні 1831 р.: "Я раптом прокинувся, 
коли почув голос молодого російського офіцера. Це був дружній голос, це була мова вітчизни, ці 
слова були втішні і взяли мене за саме живе; але це приємне хвилювання стало прикрим, коли я 
побачив на людині, що говорила польською, російський мундир" [11: 17]. Через декілька сторінок 
мемуарист розповідає про інший випадок: "Згадую, яке враження справив на мене вид російського 
мундира на полякові; можна собі уявити, як сильно мені було боляче бачити цей мундир на моєму 
родичеві" [11: 32]. У правобережній мемуаристиці мундир стає справжньою письменницькою 
акцентуацією на "чуже". 

Творчості Генріка Ржевуського загалом не є характерною особлива увага до опису костюмів. Тому 
цінними є замальовки автора, в яких він описує мундир, в даному випадку кінця XVIII століття. Так, 
головний герой "Мемуарів Бартоломія Міхаловського" приходить на ділову зустріч: "Всі без винятку 
були в польському вбранні; тільки полковник і декілька офіцерів з його полку були в військових 
мундирах, і я, який мав на собі цесарський мундир" [12: 85]. Цей елемент предметного світу 
знаходить свою значущу розв’язку через декілька сторінок: "Коли я йшов до себе, зустрівся мені на 
вулиці якийсь п’яний шляхтич, котрий привітав мене наступними словами: – "Що це за мундир, що 
ви маєте на собі"? – "Це мундир цесаря Германської імперії", – відповів я, і хотів був піти далі своєю 
дорогою, але шляхтич не відчепився від мене і промовив: – "Як це так? Ви поляк, а німцям служите! 
Хвала богу, ми вже позбулися німців і будемо мати Пяста. А я маю за нікчему кожного поляка, який 
перевиховався на німця". І він витягує шаблю. На моє щастя, він хитався на своїх ногах, і я швидко 
від нього втік" [12: 89]. Порівняємо це зі ставленням правобережців до німців: "німці – гроша 
ламаного не варті" [13: 157], або "москаль – собака, австріяк – пес" [13: 161], – писав М. Чайковський. 
Мундир у цьому випадку виступав, як чіткий пізнавальний і диференційний знак. 

Мундир виконував також і ряд інших корелятивних функцій звичайного внутрішнього життя 
Правобережжя. На засідання Житомирського сеймику, де був присутнім ще молодий М. Чайковський, 
і де обирався губернський маршалок, не можна було заходити жодному державному діячеві чи 
поліцейському. Одного разу на його засідання зайшов в оточенні жандармів у губернаторському 
мундирі В. Гіжицький, особа, яку дуже поважали на Волині, тоді "Ян Кіровський, думний шляхтич, 
без жодної церемонії крикнув: "Геть звідсіль". І вся шляхта за ним закричала "Геть, геть!"... З того 
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часу він (В. Гіжицький – В. Є.) з’являвся лише в убранні обивателя житомирського повіту" [5: 85]. 
Драматизм сприйняття мундиру у цій сцені був підсилений автором присутністю жандармів, які 
носили тоді голубі мундири, і які користувалися особливою зневагою як росіян, так і поляків. "Вид 
голубих мундирів був ненависний не тільки полякам, але й росіянам" [1: 63; 20], – пригадував 
російський мемуарист Правобережжя.  

Але, безперечно, мундир мав ще не одну множину семантичних значень, які набувають відмінного 
прочитання, коли мова йде вже про внутрішнє життя спільноти. Серед них "мундир-чепурун", на 
якому акцентує увагу Ю. Дунін-Карвицький у 1854 р. при опису одягу волинського губернатора 
М. П. Синельнікова, який любив "показуватись у блискучому гусарському мундирі в житомирському 
товаристві" [14: 107]. О. де Бальзак у 1849-му загострює увагу на одязі Єжі Мнішека, зятя Евеліни 
Ганської, який їздив на бали "в пишному королівському одязі" [15: 83]. "Мундир-епатаж" ми бачимо в 
мемуарах Є. Фелінської, коли вона описує східній одяг Вацлава Ржевуського – "не посполитого 
явища на житомирському горизонті" [16: 369-370]. 

Однак, мундир, як знаковий одяг в тогочасній мемуаристиці Правобережжя, мав лише єдину гідну 
собі опозицію – народний одяг, носіння якого було наповнене особливим змістом і вважалось 
особливою рисою характеру персонажу мемуарів. Є. Івановський, характеризуючи 
Ю. Стемпковського, пише, що він "польського одягу не знімав до смерті" [17: 92]. Коли Адама 
Ржевуського було призначено послом до Данії, однією з його умов було відбування своєї місії в 
"давньому одязі, народному" [4: 309]. Губернський маршалок П. І. Мощинський у перші місяці свого 
маршалковства ходив у польському вбранні [18: 137]. Сучасники згадували, що письменник Вацлав 
Борейко "завжди ходив у польському одязі, в кунтуші без відкидних рукавів з ременем" [19: 91]. 
Однак, про те, що це були поодинокі випадки епатажної поведінки і тому набували підвищеної 
акцентуації, свідчить російський мемуарист. Коли М. І. Мамаєв потрапив на весілля в Кодню (тепер 
село Житомирського р-ну), то жалкував, що не побачив національного польського одягу: "всі були у 
фраках" [1: 10]. 

Наведені випадки функціонування "мундиру як покарання" – мундир навиворіт, зняття (крадіжка) 
мундиру з мертвого, носіння чужого (російського або цесарського) мундиру, нарешті поява у 
невідповідному мундирі в публічному місці – соціальна секуляризація мундиру в профанні речі, в 
якій відбувається кореляція однієї його семантики в іншу. І навпаки, "мундир – народний одяг" – 
трансформація побутового одягу в сакральний з відповідною символікою. І в першому і в другому 
випадку на Правобережжі костюм був не просто одяг, а розпізнавальний знак у дихотомії "свій – 
чужий" з потужною політичною алюзією. Особливий акцент саме на костюмі персонажу виявляється 
частіше у зв’язку з політичною проблематикою, – пише Ю. Шмульський [21: 24]. Таким чином, 
мундир, здавалось би, другорядний об’єкт предметного світу у мемуаристичному творі лімінального 
Правобережжя, крім розпізнавального знаку, набував функцій як утворюючої, так і руйнівної сили, як 
знака вшанування, так і зневаги, як подібності, так і окремішності персонажу. Іншими словами, 
мундир ставав вагомою сюжеторушійною подією тексту. Але головна його функція все ж була 
сконцентрована на компетентному "прочитанні" політичної алюзії та аксіологічних домінант 
мемуариста, які він намагався донести читачеві. 
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Ершов В. О. Семантическая дихотомия мундира в мемуаристической литературе 
Правобережной Украины первой половины ХІХ века. 

На примере польскоязычной мемуаристической литературы Правобережной Украины первой 
половины ХІХ века в статье показана роль мундира, как периферийного референта предметного 

мира в выражении политической тенденциозности своего времени. 

Yershov V. O. Kyiv. Semantic Dichotomy of the Uniform in the Memoirs’ Literature of the Pravoberezhna 
(a part of Ukraine on the right side of the Dnipro river) Ukraine, the first part of the 19th century. 

In this article Polish memoirs’ literature of the first part of the 19th century of the Pravoberezhna Ukraine is 
taken as the example to reveal the significant role pf the uniform as peripherical referent of the subject world 

in terms of the political tendency of its time. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ  

У статті структура концепту розглядається як сукупність узагальнених ознак, необхідних для 
ідентифікації предмету чи явища як фрагмента картини світу. Лінгвостатистична й когнітивна 
інтерпретації мовних засобів, що слугують для таксономії окремих фрагментів світу, є методами 
дослідження процесів категоризації суб’єктивної дійсності і відображення цих процесів в мовних 
структурах. Статистичний аналіз частоти вживання лексико-семантичних класів слів виявляє 
найчастотніші класи, що утворюють семантичні поля концептів у концептуальній структурі 

художнього твору. 

Сучасний аналіз художнього тексту важко уявити без пошуку та інтерпретації ключових 
концептів, під якими розуміють базові одиниці картини світу, що екзистенціально значимі як для 
окремої особистості, так і для народу в цілому. Проте термінологічний узус когнітології і когнітивної 
лінгвістики послуговується низкою понять, що не мають одностайних дефініцій серед науковців. 
Звернімося до найважливіших термінологічних понять для розгляду концептуальної структури 
пригодницького роману Дж. Свіфта "Gulliver’s Travles", що є метою нашого дослідження.  

Цілком очевидно, що поняття концепт і пов’язане з ним поняття картини світу, особливо мовної 
картини світу, є взаємозалежними і невід’ємними один від одного елементами. Найчастіше в сучасній 
науці концепт визначають як виокремлене свідомістю знання про певний предмет. К. С. Кубрякова 
говорить про концепт як "квантор знання" [1: 243]. Картину світу визначають як метафорично 
позначене відображення світу свідомістю. Оскільки кожен елемент світу може стати предметом 
концептуалізації, то картину світу характеризують як сукупність концептів. Концепти об’єднуються в 
концептосфери, тобто асоціативні множини концептів, що співвідносяться з певними відображеними 
свідомістю елементами світу [2; 3]. З огляду на це картину світу визначають як сукупність 
конфептосфер. Концептосфери, як і самі концепти, репрезентуються різновидами семантичних полів 
[4: 16]. Концепт і концептосфера формуються на основі мови, тому що понятійно-мисленнєва 
діяльність людини здійснюється за допомогою мови. Звідси – картина світу є мовно-
опосередкованою. Таке опосередкування дає підстави лінгвістам розглядати саму мову як таку, що 
вміщує в собі власне відображення світу, тобто мовну картину світу.  

Слід коротко згадати історію розвитку поняття картини світу. Наукова розробка ідей картини 
світу розпочалась з відомої гіпотези Сепіра-Уорфа. Згідно гіпотези характер світобачення в різних 
народів є різним. Це зумовлено тим, що свідомість при  відображенні світу детермінується різними 
категоріальними системами мови [5: 123]. Понятійним і термінологічним попередником гіпотези 
Сепіра-Уорфа є вчення Вільгельма фон Гумбольдта про "дух народу", що втілюється в мові народу і 
не передається будь-якими іншими перетвореннями. Ідея картини світу дещо в новому аспекті 
розглядається у вченнях Отто Есперсена про "понятійні категорії". Згідно вчення, людська свідомість, 
аналізуючи світ, виробляє понятійні категорії для його відображення. Ці категорії утворюються в 
різних мовах різними засобами (граматичними, лексичними). Мовні засоби – це техніка вираження 
свідомості, самі ж поняття є її змістом [6: 347]. 

Безумовно картина світу виражає специфіку людини і її буття, взаємовідношення людини зі 
світом, умови існування людини в світі. Людина опановує світ, відчуває його, споглядає, пізнає, 
осмислює, відображує і перебуває в ньому. Образ світу виникає завдяки світосприйняттю, 
світорозумінню, переживання світу як цілісності. Проте ці відчуття є суто індивідуальними, 
неповторними для окремих особистостей, а тим паче для особистості письменника.  

З письменником як мовною особистістю співвідносяться художня картина світу й індивідуальна 
картина світу. Художня картина світу є індивідуальним творенням художника. Ця картина може 
відповідати реальності або бути позбавленою фундаментальних фізичних характеристик (часу), може 
зводитись тільки до ідеального чи фантастичного. Однак індивідуальна оцінка картини світу 
письменником є своєрідним особистим внеском у досвід людства. Індивідуальна картина світу є 
частиною колективної, національної картини світу і поєднується з нею системою національної мови, 
проте одночасно вона особистісно забарвлена. Її визначниками є рівень знань про світ і мовні 
компетенції, особистий досвід, особисті смисли мовних значень, добір слів та словосполучень. 
Вербально-знакове оформлення індивідуальної художньої картини світу передбачає власну 
композицію і сюжет, селективність слів, номінативну творчість, аранжування мовних одиниць і 
архітектоніку тексту. Адже мова – це словесний засіб формування думок і обміну думками.  

Як засіб формування думок мова включає систему номінацій з їх категоріями. Принагідно 
зазначаємо, що номінаціями мовної картини світу виступають значення, розподілені за різними 
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типами семантики. М. Я. Блох говорить про трьохступеневу ієрархію семантики, що відповідає 
ступеням розкриття якостей виокремленого свідомістю референта: 

1) Звичайне значення у неспецифічному вживанні мови. Такий тип семантики автор називає 
"комонемою". 

2) Концептуальне значення, що втілюється в культурно детермінованому осмисленні референта. 
Такий тип семантики автор називає "апроксемою". В існуючому когнітивному узусі він називається  
"концептом". 

3) Понятійне значення в межах певної наукової дисципліни. Такий тип семантики визначається 
автором як "ригорема". Слово – знаковий носій ригореми – є терміном [3: 18]. 

Беручи до уваги типи семантики, що виражаються різними номінативними одиницями, можемо 
стверджувати, що картина світу реалізується на трьох рівнях роботи інтелектуальної свідомості: по-
перше, на номінативному рівні, рівні присвоєння імен референтам; по-друге, на пропозитивному 
рівні, рівні приписування ознак референтам; по-третє, на дискурсивному рівні, рівні включення 
референтних уявлень у сукупне знання, яким володіє людина. Із зазначених трьох рівнів 
репрезентації картини світу мовна картина світу виступає на першому, номінативному рівні.  

Уявлення про слово (лексему), що зосередило у своїй семантиці узагальнений смисловий зміст і 
стало втіленням певної ідеологеми, позначенням символу, розвивалось у мовознавстві поступово. 
Дослідницька думка рухалася від вивчення груп слів, об’єднаних семантичним ядром, однією 
семантичною категорією чи їхнім відношенням до однієї лексико-семантичної сфери. Такі слова 
характеризуються, на думку О. О. Потебні і М. М. Покровського, однорідною семантикою і 
відносяться до однієї тематичної рубрики [7; 8]. В. В. Виноградов у 1940-х роках висунув ідею про 
групування слів великими пучками довкола основних центрів значення [9]. О. О. Потебня розвинув 
продуктивну для семасіологічних і лінгвокультуролічних пошуків думку про вивчення окремих слів у 
складі і контексті груп лексем, що об’єднуються однією семантичною категорією [7: 118].  

Концепт як складний комплекс ознак має різнорівневе представлення в мові. Найбільш 
інформативним з цього погляду є лексико-семантичний рівень. Тому аналіз концептуальної структури 
художнього тексту в нашому дослідженні відбувається шляхом виявлення семантичних полів 
концептів.  Вивчаючи лексико-семантичний рівень словника автора, виявляємо групи ознак, які 
формують структуру того чи іншого концепту. Дослідження такого спрямування відбувається в 
декілька етапів. Перший етап – аналіз семантичного значення і внутрішньої форми слова, що 
репрезентує концепт. Другий етап – опис способів категоризації концепту в мовній картині світу. 

Питання щодо структурних складників концепту залишається невирішеним у сучасній лінгвістиці. 
Дослідники виділяють різні типи концептуальної структури: 1) структура як ієрархія елементів; 
2) структура як концептуальне поле; 3) структура як сукупність семантичних параметрів [10: 7]. 
Найвірогіднішим видається положення про те, що найменшою одиницею концептуальної структури є 
концептуальна ознака, що відповідає диференційній семі. Наступним рівнем структури є 
концептуальний сегмент, що є об’єднанням концептуальних ознак за тематичним принципом і 
відповідає інтегральній семі. Структура концепту – це сукупність узагальнених ознак, необхідних і 
достатніх для ідентифікації предмету чи явища як фрагмента картини світу [11: 8]. Інтерпретація 
мовних засобів, що слугують для таксономії окремих фрагментів світу, є одним із методів 
дослідження процесів категоризації суб’єктивної дійсності і відображення цих процесів в мовних 
структурах.  

Особливий інтерес становить виявлення концептуальної структури художнього тексту. При цьому 
художній концепт розглядається як актуалізована у відповідності до авторського задуму одиниця 
концептосфери тексту. Художній концепт виступає також як складне ментальне утворення, як 
універсальний художній досвід, зафіксований у культурній пам’яті і здатний виступати в якості 
ферменту і будівельного матеріалу при формуванні нових художніх смислів [12: 110]. У художньому 
дискурсі різні одиниці тексту можуть вживатися в ролі експлікатів індивідуально-авторських 
концептів. Компоненти семантичних полів у художньому тексті при значній частотності вживання 
передають певні лейтмотиви для вираження різних сторін концептуального змісту твору. 
Н. С. Болотова зазначає, що "концептуальну структуру художнього тексту можна уявити як процес 
формування і взаємодії художніх концептів різних типів, що відбувається в свідомості читача і 
стимулюється асоціативно-смисловим розгортанням тексту на основі лексичної структури" [13: 315].  

При описі структури та вербалізації концептів у пригодницькому романі Дж. Свіфта до уваги 
бралися такі основні положення: концепт є одиницею ментальності, спрямованою на комплексне 
вивчення мови, свідомості, культури; концепт є одиницею колективного знання, що має мовне 
вираження; концепт об’єктивується в мові за допомогою одиниць різних рівнів; концепт є одиницею 
свідомості, тому не характеризується строгою структурованістю. 

Для практики аналізу концептів у художньому творі актуальними є дослідження, що при розгляді 
мовного вираження концептів опираються на рівні синонімічного ряду, тематичної групи, 
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дериваційного гнізда, лексико-семантичного чи асоціативного поля. Результуючий вектор, близький 
до такого трактування концепту, знаходимо в А. В. Варзіна: "концепт є об’ємним ментальним 
утворенням, що вбирає в себе не тільки інваріант значень слова, що його репрезентує, але й інваріант 
словотвірного гнізда і одночасно семантичного поля" [14: 283]. 

Головне завдання даного дослідження полягає в доборі та семантичній класифікації в конкретному 
тексті тих мовних одиниць, що відповідають ядру семантичного поля концепту і  вербалізують ті 
явища, об’єкти чи дії навколишнього світу, що разом творять концепт. До таких мовних одиниць, на 
нашу думку,  належать: іменники-найменування, що перебувають у логічному зв’язку із семантичним 
ядром концепту; дієслова, що позначають дію або стан, властиві концептуальному ядру; 
прикметники, що позначають ознаки концептуального ядра; прислівники, які можуть співвідноситися 
з будь-якими попередніми мовними одиницями. 

Як показують статистичні підрахунки реалізації згаданих частин мови у досліджуваному творі 
кроком десять сторінок, іменник як найважливіший засіб номінації складає "найбільший відсоток 
словника будь-якої мови" [15: 18]:  іменники – 1384 лексичні одиниці, дієслова – 1064 одиниці, 
прикметники – 759 слів і прислівники – 438 лексичних одиниць. 

 Наступним етапом дослідження є систематизація та поділ дібраних лексико-граматичних одиниць 
на семантичні класи іменників, дієслів, прикметників та прислівників. Дослідженню лексичного 
складу мови присвячено багато праць, проте поділ лексики на семантичні класи пов’язаний з 
серйозними труднощами, викликаними відсутністю достатньо ефективних та об’єктивних методів 
класифікації. Методи вивчення семантичної структури мовних одиниць можна звести до п’яти 
головних, на основі яких проводиться поділ лексики на семантичні класи та підкласи: статистичного, 
контекстуального, структурного, психолінгвістичного та методу компонентного аналізу. Зазначені 
методи знайшли своє застосування в лінгвістиці, але уніфікованих критеріїв поділу лексики на 
семантичні класи немає. 

Наша класифікація ґрунтується на тому, що слова одного класу демонструють належність всіх 
класифікованих лексем до одного і того ж семантичного класу: спільний смисл або явно включений у 
лексему, або розпізнається в ній на другому кроці семантичної редукції. Лексеми одного 
семантичного класу вміщують однотипну інформацію в значенні і, по можливості, одну і ту ж 
інформацію про граматичні форми.  

У результаті класифікації було виділено 27 семантичних класів дієслів, 24 класи іменників, 18 
класів прикметників та 7 класів прислівників. Частота вживання семантичних класів у романі автора 
виявилась різноманітною. Проте визначення частоти вживання лексичних одиниць недостатнє, адже в 
цьому випадку не відомо, чи дійсно частота вживання семантичних класів у творі суттєво перевищує 
деяку теоретично очікувану величину. Тому для достовірного квантитативного аналізу даних про 
частоту вживання кожного семантичного класу використаємо критерій хі-квадрат (χ2) [16: 90]. 

Чим більше емпіричні величини відхиляються від теоретичних, тим більшою в результаті 
виявляється сума χ2, що свідчить про вибірковий характер вживання саме цих класів у 
досліджуваному творі. Тому для подальшого аналізу обираємо лише ті класи, що позначились 
високим показником селективності в авторському словнику.  

У творі Дж. Свіфта домінантними семантичними класами дієслів виявились: продукуюча дія; 
температурні явища; референція; володіння, придбання, втрата; фізіологічний стан; семантичними 
класами іменників: організації, угруповання; хвороби, ушкодження; абстракції; маса, об’єм, 
довжина; дії, процеси, перетворення, рух; приміщення, просторові поняття; транспорт; географічні 
поняття; семантичними класами прикметників: розмір, форма, величина; інтенсивність, ступінь; та 
семантичний клас прислівників способу. 

Моделювання структури концепту полягає не тільки у встановленні смислу окремих слів і їх 
семантичному поділі на групи, але й у визначенні специфіки цілого концептуального поля й логічних 
відношень між елементами – семантичними класами іменників, дієслів, прикметників і прислівників – 
та їх співвідношення із семантичним ядром концепту. 

Результати дослідження показують, що довкола концепту формується концептуальне поле, що 
охоплює граматично розрізнені за частинами мови елементи одного і того ж концепту. Одиниці поля 
характеризуються різними відношеннями: парадигматичними, синтагматичними, дериваційними, 
асоціативними. При цьому можна говорити тільки про відносну структурованість концептуального 
поля на рівні мови. Склад концептуального поля і характер відношень між елементами цього поля 
особистісно обумовлені. Визначальним фактором є духовний і мовний досвід автора. Необхідність 
урахування фактору світогляду ставить у центр уваги дослідника реальну стратованість існування 
концептів і проблему осмислення дійсності мовною особистістю письменника [14: 285].  

Знання про склад і організацію кожного ядра дає можливість сформулювати судження про 
картину світу письменника і реконструювати її. Такий перехід від статистично повного словника до 
редукованої когнітивної структури мови письменника здійснюється за допомогою виділення домінант 
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лексики. Тому вводимо поняття ідейно-художньої домінанти лексики, під якою розуміємо 
комплексну реалізацію певного концепту дійсності, що займає превалююче місце в індивідуально-
авторській мовній картині світу і виражається множиною спільних значень семантичних класів слів 
різних частин мови. Ідейно-художні домінанти є результатом аналізу переваг емпіричних частот 
вживання семантичних класів слів усіх досліджуваних частин мови. 

З огляду на високий показник χ2 семантичних класів, що їх складають, ідейно-художні домінанти є 
одиницями індивідуально-авторського лексикону й однозначно і неповторно характеризують ідіолект 
та мовну картину автора. Ідейно-художні домінанти в просторі тексту утворюють точки концентрації 
смислу (своєрідні центри), довкола яких формуються специфічні концептуальні поля. Редукція 
повного словника автора до ідейно-художніх домінант має результатом ієрархію авторських 
концептів. 

Проаналізовані домінанти у вживанні семантичних класів сплітаються в мереживо мовної картини 
світу, відтвореної  Дж. Свіфтом у романі.  

Таблиця 1. 

Ідейно-художні домінанти в романі Дж. Свіфта   

Домінанти Семантичні класи 
іменників 

Семантичні 
класи дієслів 

Семантичні класи 
прикметників 

Семантичні 
класи  

прислівників 

Життєдіяльність 
людини  

Транспорт; 
приміщення, будівлі; 
oрганізації, установи 

Володіння, 
придбання, 
втрата 

 Прислівники 
способу 

Дія Дії, процеси, 
перетворення 

Продукуюча дія Інтенсивність, 
ступінь 

 

Здоров’я 
Хвороби, 

ушкодження,  
Фізіологічний 
стан, функції 
організму 

  

Величини 
Маса, об’єм, 

довжина та одиниці 
їх вимірювання 

Референція; 
температурні 

явища 

Розмір, форма, 
величина 

 

З матеріалу, поданого в таблиці 1, можна зробити висновок, що всі компоненти словесної тканини 
твору характеризуються об’єктивною самостійністю і в той же час перебувають у складних 
значеннєвих зв’язках. У концептуальній структурі твору в центрі опису Дж. Свіфт ставить оточення 
людини, предмети чи об’єкти, що відображають пригодницьку канву сюжету твору. Тому домінанту 
життєдіяльність людини складають семантичні класи транспорту; будівель; організацій. Дієслова 
володіння, придбання, втрати тільки підкреслюють меркантильність людського буття, відтвореного у 
романі. Для героя роману характерні зміни долі, зустрічі та розставання, втрати та надбання. 
Виразності дієсловам надають прислівники способу. Динаміка сюжетобудови  твору підкреслюється 
домінантою дія, що логічно об’єднує іменники дії, процесів, перетворення, дієслова продукуючої дії 
та прикметники інтенсивності, ступеню. Домінанта величини репрезентована іменниками маси, 
об’єму, довжини та одиниць їх вимірювання, дієсловами референції й температурних явищ, 
прикметниками розміру, форми, величини.  

Таким чином, запропонований спосіб аналізу концептуальної структури художнього тексту 
виявляється дієвим та об’єктивним, оскільки статистичні методи аналізу авторської лексики 
об’єктивно виявляють домінуючі семантичні класи, що є репрезентантами  найактуальніших для 
автора понять у тексті і складовими концептуальних полів відображених у творі концептів. 
Перспективним є дослідження кореляції семантичних класів, що виявило б наявність чи відсутність 
зв’язків між концептами. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. 
Роль языка в познании мира / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М.: Языки славянской культуры, 
2004. – 560 с. 

2. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. – Тамбов: ТГУ, 2000. – 320 с. 
3. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. – М.: Флинта, 2004. – 344 с. 
4. Блох М. Я. Концепт и картина мира // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры 

(лингвистический и лингвометодический аспекты): Международная научно-практическая конференция 17-
19 марта 2006 г. – М.: Элипс, 2006. – С. 16-20. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  
 

88 

5. Кривоносов А. Т. Мышление, язык и крушение мифов о лингвистческой относительности, языковой 
картине мира и марксистско-ленинском языкознании (Подступы к сущности языка). – Москва–Нью-Йорк: 
Изда-во ЧеРо, 2006. – 821 с. 

6. Есперсен  О. Философия грамматики. – М.: Изд. иностр. лит., 1958. – 404 с. 
7. Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. – Харьков, 1914. – 267 с. 
8. Покровский М. М. Избранные работы по языкознанию. – М.: Наука, 1959. – 430 с. 
9. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. – М.: Изд-во худ. лит., 1959. – 653 с. 
10. Полюжин М. М. Про синкретичні теорії концепту // Проблеми романо-германської філології / Збірник 

наукових праць. – Ужгород: УДУ, 2005. – С. 5-23. 
11. Антология концептов / Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – 512 с. 
12. Александрова О. В. Концептуальное пространство языка и социокультурная картина мира  // Язык. 

Культура. Общение: Сборник научных трудов в честь юбилея заслуженого професора МГУ имени 
М. В. Ломоносова С.  Г. Терминасовой. – М.: Гнозис, 2008. – С. 107-116. 

13. Болотова Н. С. Методика анализа концептуальной структуры художественного текста  //  Слово – сознание 
– культура: Сб. научных трудов / Сост. Л. П. Золотых. – М.: Флинта, 2006. – С. 309-321. 

14. Варзин А. В. К вопросу о содержании и языковой репрезентации концептов абстрактных номинаций // 
Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический 
аспекты): Международная научно-практическая конференция 17-19 марта 2006 г. – М.: Элипс, 2006. – 
С. 283-286. 

15. Гак В. Г. К проблеме соотношения языка и действительности // Язык и действительность: Сборник научных 
трудов памяти В.  Г.  Гака. – М.: ЛЕНАНД, 2007. – С. 16-27. 

16. Левицкий В. В.  Квантитативные методы в лингвистике. – Черновцы: Рута, 2004. – 190 с. 
 

Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2009 р. 

Есипенко Н. Г. Концептуальная структура художественного текста. 

В статье структура концепта рассматривается как совокупность обобщённых признаков, 
необходимых для идентификации предмета или явления как фрагмента картины мира. 

Лингвостатистическая и когнитивная интерпретации языковых средств, используемых для 
таксономии отдельных фрагментов мира, служат методами исследования процессов 

категоризации субъективной действительности и отражения этих процессов в языковых 
структурах. Статистический анализ частоты употребления лексико-семантических классов 

выявляет  самые частотные классы, формирующие семантические поля концептов. 

Yesypenko N. H. Conceptual Structure of the Belles-Lettres Text. 

In the article a concept structure is viewed as a set of generalized qualities necessary for the object or 
phenomenon identification as fragments of the world picture. Linguostatistical and cognitive interpretation 
of language means for taxonomy of separate fragments of the world are the methods to study the subjective 

really categorization process and the reflection of this process in the language structures. Statistical analysis 
of the lexical semantic word classes usage frequency reveals high-frequent classes that build up concept 

semantic fields in a conceptual structure of the belles-lettres text. 
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ЗАПОЗИЧЕННЯ З ЛАТИНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

У статті розглядаються кількісні та якісні характеристики запозичень з латини в сучасній 
німецькій мові на основі репрезентативної вибірки з тлумачного словника Duden. За 

допомогою кількісного, компонентного, словотвірного і стилістичного аналізу визначаються 
лексико-семантичні підкласи латинізмів, встановлюються їх частотні, морфологічні і 

стилістичні характеристики. 

Іншомовний вплив є феноменом, котрий виступає у всіх культурних мовах: не існує жодної мови в 
світі, яка б зовсім не мала запозичень. Запозичення є природнім процесом, який є ознакою 
життєдіяльності певної мови. Запозичена лексика відбиває факти етнічних контактів, соціальні, 
економічні й культурні зв’язки між мовними колективами. 

Історія німецької мови є водночас історією впливу з боку іноземних мов. Порівняно з впливом 
англійської, романських, слов’янських мов вплив латині на німецьку мову є давнім явищем [1: 137-
141], який особливо чітко простежується в епоху Середньовіччя та Відродження. Протягом середніх 
віків і пізніше латинська мова була мовою католицької церкви, науки, медицини. Вагому роль 
відіграє класична латина в епоху Відродження, коли гуманісти проявляли величезний інтерес до 
античності і коли письменники, користуючись латиною, намагалися наслідувати античні зразки, 
особливо мову Цицерона. Латинська мова стає в цей період важливим засобом між народного 
культурного і наукового спілкування [2: 177-180; 3: 10-41]. До ХVІІІ ст. латина залишалася мовою 
дипломатії і міжнародною мовою науки, що сприяло проникненню відповідної латинської лексики в 
західноєвропейські мови, в тому числі і німецьку. У наш час латина відіграє досить важливу роль у 
медицині, системі гуманітарної освіти, при вивченні сучасних романських мов та їх історії [4: 25-37]. 

Опис запозичень із латинської мови зводиться в основному до оцінки їхньої ролі в розвитку 
німецької мови [4; 5]. Сам підхід до теми в більшості праць дещо однобічний і формальний: 
дослідників цікавлять переважно джерела, історичні причини й умови запозичення, при цьому поза 
увагою залишаються семантичні, морфологічні, стилістичні та частотні особивості латинізмів [1; 2; 
3]. Наше дослідження має на меті доповнити і в деякій низці аспектів змінити існуючі уявлення про 
характер і місце латинських слів у німецькій мові, а також зробити певний внесок у розробку 
комплексного питання про роль та особливості запозичень у мові в цілому.  

Новизна нашого дослідження полягає в залученні нового мовного матеріалу, а саме суцільної 
вибірки іменників-запозичень з латинської мови з 10-томного словника Duden [6], розширенні 
тематичних меж латинізмів, а також у застосуванні комплексних лінгвістичних методів дослідження: 
кількісного, компонентного, словотвірного і стилістичного аналізу.  

Об’єктом дослідження є іменники латинського походження в сучасній німецькій мові. Предметом 
дослідження виступають частотні, семантичні, морфологічні та стилістичні характеристики 
латинізмів. Загальна кількість досліджуваних іменників-запозичень складає 2056 лексичні одиниці 
(ЛО), що становить близько 27% усіх зафіксованих у словнику латинізмів. У роботі ми розрізняємо 
чотири типи латинських запозичень: 1) засвоєння – запозичення з латини, які повністю 
асимілювалися, тобто пристосувалися до вимови, написання, граматики німецької мови: der Juni, die 
Ferien, die Іnfektion; 2) власне запозичення, які відомі усім носіям мови, хоча за способом вимови та 
орфографією вони відрізняються від суто німецьких слів: die Althee, das Komma, der Viez; 
3) варваризми – слова, які мають особливо виразне забарвлення іншомовності, в яких адаптація 
щойно почалася або ще не починалася: der Dekurio, die Ecclesia, die Silvae; 4) слова з цитат, власні 
назви тощо, які використовуються лише в певній ситуації або статтях, в яких згадується Римська 
імперія, право тощо: die Afrikanah, die Rezepisse. До вибірки ми вносили всі іменники: загальні і 
власні назви, збірні і речовинні іменники. Більшість латинізмів є загальними назвами, лише 3 слова – 
власні назви, які позначають географічні поняття: назви країн (Austria, Israel) та міфічної держави 
(das Elysium).  

Щоб встановити, в якій комунікативній сфері переважають запозичення з латини, необхідно 
отримати набір семантичних класів. Під семантичними класами ми розуміємо великі групи лексики, 
об’єднані спільними семантичними ознаками. У роботі ми опираємося на класифікацію 
В. В. Левицького [7: 135-136], за якою всі іменники можна поділити на 40 лексико-семантичних 
підкласів (ЛСП). Виділення такої великої кількості ЛСП є оптимальним для вивчення семантики на 
основі об’ємної вибірки. Оскільки кожна класифікація обумовлена задачами дослідження, то жоден 
розподіл не може претендувати на єдино можливе представлення складу іменників німецької мови. 
Латина завжди була мовою науки, католицької церкви, права, тому слова, які запозичила німецька 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  
 

90 

мова, мають свої характерні особливості. Враховуючи цей факт, ми запропонували власну 
класифікацію іменників, яка базується на згаданому вище розподілі слів. Ми отримали наступні ЛСП: 

1. Люди: а) позначення людей (нейтральні найменування людей, пов’язаних певними 
взаємовідносинами, охарактеризованих притаманними їм властивостями, назви міфологічних 
людиноподібних істот, збірні позначення людей): der Adjazent, der Donator, der Paterfamilias та ін; 
б) соціальний статус людини (професія, рід занять, національність, титул): der Indianer, der Advokat, 
der Testator; в) атрибути людини (частини її тіла): das Abdomen, das Zerebrum та ін. 

2. Навколишній світ: а) природа, світ, географічні об’єкти: die Eruption, der Boreas, die Umbra та 
ін.; б) фауна (тварини, частини їх тіл; алегорії, казкові персонажі): der Pegasus, die Salpe, der Bison; 
в) флора (рослини, сільськогосподарські культури): die Erika, der Rosmarin тощо.  

3. Природні речі (предмети, матеріали природного походження, не створені людиною): der 
Amethyst, der Marmor, das Plumbum та ін. 

4. Штучні речі (предмети, матеріали, створені людиною): а) неживі предмети: das Diadem,  die 
Tunika, das Konopeum; б) атрибути мистецтва: das Monument, die Fibel, die Lurd; в) харчі, напої: die 
Ambrosia, das Ingrediens, der Nektar; г) механізми: das Emitron, der Generator, der Torpedo та ін. 

5. Місце дії: а) просторові об’єкти: die Region, die Station, das Territorium; б) будівлі: die Aula, das 
Domizil, das Mausoleum; в) дорога, шлях, траєкторія руху: der Hippodrom, der Labyrinth та ін. 

6. Особливості живих і неживих об’єктів: а) характеристики (ознаки, якість, види, почуття): die 
Apаthie, der Furor, die Pietät; б) стани: der Furunkel, das Gleichgewich, die Lepra тощо. 

7. Дії, вчинки, процеси: die Allegation, die Enumeration, die Konversion та ін. 
8. Абстракції на позначення: а) психічних явищ в людині: der Affekt, die Einbildungskraft, das Id; 

б) матерії і простору: das Echo, der Horizont, das Universum; в) абстракції на позначення ролі, 
значення, прикладу, способу, фактору: das Argument, das Dogma, der Faktor; г) можливість, бажаність, 
дійсність події: die Intention, das Mirakel, die Proposition тощо. 

9. Держава (атрибути держави, державні організації, заклади, державні служби, документи, 
державні папери, розпорядження, накази): die Deklaration, die Diktatur, die Charta та ін. 

10. Наука, види мистецтв: die Ethik, die Metrik, die Philologie, die Optik та ін. 
11. Власні назви країн, місцевостей: Austria, Israel, das Elysium та ін. 
12. Мова і мовлення (тексти, літературні жанри і твори): der Dialekt, das Epos, das Poet та ін. 
13. Час (сюди належать позначення відрізків часу, доби, пір року, періодів життя людини): der 

Dezember, die Ferien, der Juni, das Stadium та ін. 
14. Символи (позначення, знаки, сигнали; обсяг, вид, джерело ін формації та знань): das Amulett, 

der Exodus, das Schema та ін. 
15. Міра (кількість, вартість, одиниці виміру): der Dezem, der Grad, das Minimum та ін. 
16. Форма (структура, елементи, частини цілого): das Fragment, der Komplex, das Qudrat тощо.  
17. Спеціальна лексика: а) терміни: das Debet, das Dekokt, das Präputium; б) професіоналізми: die 

Immission, die Konstanz, das Zerebrum тощо. 
Результати поділу іменників на ЛСП наведено в таблиці 1. Найбільш об’ємною групою виявилися 

терміни і професіоналізми (1268 ЛО, 62% вибірки), при цьому кількість термінів (1221 ЛО) значно 
переважає кількість професіоналізмів (47 ЛО). Далі слідують за спадом латинізми на позначення 
людей (126 ЛО), дій, вчинків, процесів (120 ЛО) (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Розподіл латинських запозичень за ЛСП 

№ Назва ЛСП К-сть слів Приклади слів 
1. Люди  

а) Позначення людей 
б) Соціальний статус  
г) Атрибути людини 

126 
33 
84 
9 

 
der Adjazent, der Donator, die Familie  
der Indianer, der Advokat, der Genealoge 
das Abdomen, der Postmolar, das Exzitans 

2. Навколишній світ 
а) Природа, світ 
б) Фауна 
в) Флора 

94 
7 

25 
62 

 
der Boreas, die Umbra, die Korona, die 
Eruption,  
das Flagellum, die Salpe, der Bison 
die Erika, der Rosmarin, die Verbene 

3. Природні речі 31 der Amethust, der Marmor, das Plumbum 
4. Штучні речі 

а) Неживі предмети 
б) Атрибути мистецтва 
в) Харчі, напої 
г) Механізми 

71 
31 
11 
9 

20 

 
das Diadem, das Velum, die Tunika 
das Monument, die Fibel, die Turba, die Herme 
die Ambrosia, das Ingrediens, der Latex 
das Emitron, der Friktiongraph, der Generator  
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5. Місце дії 
а) Просторові об’єкти 
б) Будівлі  
в) Дорога 

46 
15 
27 
4 

 
die Lokation, die Station, das Territorium 
die Aula, das Domizil, das Mausoleum 
der Hippodrom, der Äquator, die Ekliptik 

6. Особливості об’єктів 
а) Характеристики 
б) Стани 

56 
45 
11 

 
die Apathie, der Furor, die Pietät, die Sympathie 
der Furunkel, das Gleichgewicht, die Pest 

7. Дії, вчинки, процеси 120 die Allegation, die Enumeration, die Konversion  
8. Абстракції 

а) Психіка 
б) Матерія і простір 
в) Значення, спосіб, фактор 
г) Модальність 

58 
10 
9 

35 
4 

 
der Affekt, der Effekt, das Id, die Einbildungskraft 
das Universum 
das Argument, der Fakrot, die Position 
die Intention, das Mirakel, die Proposition 

9. Держава  36 die Diktatur, die Charta, das Tribunat 
10. Науки, види мистецтв  25 die Ethik, die Metrik, die Philologie, die Optik 
11. Власні назви 3 Austria, Israel, das Elysium 
12. Мова і мовлення  37 der Dialekt, das Epos, das Poem, das Zitat 
13. Час  14 der Dezember, die Ferien, der Juni, das Stadium 
14. Символи  42 das Amulett, der Exodus, der Index, das Schema 
15. Міра  16 der Dezem, der Grad, das Minimum, die Distanz 
16. Форма 13 das Fragment, der Komplex, das Oktogon 
17. Спеціальна лексика 

а) Терміни  
б) Професіоналізми 

1268 
1221 

47 

 
das Dekokt, die Vindikation, das Präputium 
die Dekompression, die Immission, die Konstanz  

 

Найменша кількість латинізмів зафіксована в ЛСП "Власні назви країн, місцевостей" (3 ЛО), а 
також серед іменників на позначення форми (13 ЛО) і часу (14 ЛО). Слід зазначити, що латинізми на 
позначення часу, незважаючи на свою нечисельність, часто вживаються в мовленні. Це такі іменники, 
як der Dezember, die Ferien, der Juni, das Stadium та інші.  

Оскільки найбільш об’ємною групою виявилася група термінів і професіоналізмів (1221 ЛО), 
зупинимося на іменниках цієї ЛСП детальніше. Розподіл термінологічної лексики за різними 
галузями знання наведено в таблиці 2 (див. табл. 2). Основою для поділу іменників за різними 
галузями слугувало відповідне маркування у словниковій статті, наведене в словнику Duden. 

 
Таблиця 2. 

Розподіл термінів за галузями науки 

Галузь К-сть 
термінів 

Галузь К-сть 
термінів 

Галузь К-сть 
термінів 

Медицина 292 Філософія  36 Стилістика, риторика 12 
Освіта і виховання 251 Математика  28 Книгодрукування  11 
Право  53 Зоологія  19 Сільське господарство  11 
Біологія  39 Астрологія, 

метеорологія  
18 Техніка  7 

Ботаніка  49 Фармацевтика  7 Оптика  7 
Музика  34 Фізика  17 Політика  7 
Релігія  34 Психологія  16 Міфологія  6 
Анатомія  39 Поезія  20 Мистецтво  6 
Лінгвістика  86 Геологія  16 Архітектура  5 
Хімія  31 Література  19 Інші (22 галузі) 45 

 

Як видно з таблиці 2, найбільшою кількістю латинської термінології послуговуються медицина та 
фізіологія (292 ЛО). Велику частку латинізмів містить також професійна субмова освіти і виховання 
(251 ЛО). Далі слідують за спадом лінгвістика (86 ЛО) та право (53 ЛО). Очевидно, таке кількісне 
переважання латинізмів у медицині, фізіології, педагогіці, лінгвістиці та праві пов’язане з роллю 
латини як "лінгви франка" в середньовіччі, коли переважна більшість наукових трактатів писалися та 
друкувалися на латині. Саме на Середні віки припадає становлення наукової термінології цих галузей 
наук. 

Для дослідження особливостей морфологічної будови латинізмів ми поділили всі іменники на три 
традиційні групи: 1) прості іменники: die Calx, das Ens, das Epos, der Florder Typ, die Vox та ін.; 
2) похідні іменники, до яких належать: а) іменники, безпосередньо утворені від інших іменників та 
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дієслівних основ, які не втратили семантично-етимологічних зв’язків з останніми, як-от: die Chrysalis, 
das Diadem, die Hibernation, das Kasein; б) іменники з напівпрефіксами: de-, re-, dis-, in-, post-, prä-, 
pro-, super-, trans-, як-от: die Demonitation, der Reinfarkt, die Disharmonie, der Invertebrat; в) іменники з 
суфіксами -tion, -tät, -ium, -or, -tum, -el, -e, -um, як-от der Absolvent, die Deklamation, der Triumphator; 
г) іменники з напівсуфіксами: -gramm, -graph, -sinn, як-от das Sonogramm, der Friktiograph, der 
Gemeinsinn; 3) складні іменники: die Rechtschreibung, das Weltwunder, das Handbuch. Результати 
поділу іменників за морфологічною будовою наведені в таблиці 3.  

Таблиця 3. 
Розділ латинізмів за морфологічною будовою 

№ Назва групи К-сть  
1. Прості іменники (однокореневі) 52 
2.  Похідні іменники  

2.1. утворені від інших іменників та дієслівних основ 
2.2. з напівпрефіксами 
2.3. з суфіксами 
2.4. з напівсуфіксами 

1945 
704 
49 

1189 
3 

3.  Складені іменники 
3.1. з виключно латинських мовних елементів 
3.2. з виключно німецьких мовних елементів 
3.3. змішані складені слова 
а)  з німецьким компонентом як основним словом і латинським – як означуваним 
б)  з латинським компонентом як основним словом і німецьким – як означуваним  
в)  зсуву словосполучень 
г)  зсуви речень 

61 
17 
15 
15 
2 
8 
2 
2 

 

Найбільше об’ємною виявилася група похідних іменників (1945 латинізмів, 94,6% усіх 
запозичень), найменш чисельною – простих (52 іменники, 2,5% усіх латинізмів). Розглянемо кожну 
групу запозичень детальніше. 

1. Прості іменники. При утворенні іменників німецької мови простежуються дві протилежні 
тенденції: одна до синтезу, а інша до скорочення. Це узагальнення стосується також і словотвору 
латинських запозичень у німецькій мові. Оскільки німецькі слова є переважно багатоскладовими, 
можливість утворювати короткі слова дуже обмежена, як і в латинізмів. Тому кількість простих 
(кореневих) іменників виявилася найменшою. 

2. Складні іменники. Німецька мова має особливу здатність утворювати складні слова, які є 
важливим засобом з точки зору мовної економії. Складне слово ущільнює в одному слові значення, 
яке повинно виражатися одним іменником та означенням або навіть групою слів чи обставинним 
реченням. Ця група слів у вибірці складає 2,9%. У роботі ми розрізняємо три підгрупи складних 
іменників: 

1. Складні слова з виключно латинських мовних елементів (17 лексем, 30% складних слів). Сюди 
належать також ЛО, першим елементом яких є латинський числівник, наприклад: das Bimetall, das 
Biquadrat, das Triset, das Trikompositum та ін. (усього 7 ЛО). 

2. Складні слова з виключно німецьких мовних елементів (15 ЛО, 25% усіх складних слів). Сюди 
відносимо запозичення, які не містять жодного латинського морфемного матеріалу. Тут йдеться про 
цілковите заміщення латинського мовного матеріалу через німецькі слова. Це кальки, які складаються 
із запозичення одного лексико-семантичного варіанту та поморфемного перекладу: der Brennpunkt, 
das Handbuch, die Völkerwanderung, das Zahlwort та ін. 

3. Змішані складні слова (гібридні утворення), які складені із латиньких, німецьких чи інших 
іншомовних складових частин і утворені за німецькими словотвірними правилами (27 ЛО, 45% 
складних слів). Змішані складені слова у нашій вибірці ми можемо поділити на три підкатегорії:  

3.1. Складне слово з німецьким компонентом як стрижневим та латинським компонентом як 
означуваним словом (15 ЛО): das Zypergras, die Solluxlampe, der Latierbaum, die Sorbinsäure. 

3.2. Складне слово з одним латинським компонентом як основним словом і одним німецьким 
компонентом як означуваним словом (2 ЛО): das Sekretomotorium, der Gewissensbiss. 

3.3. Зсуви: а) зсуви словосполучень (8 випадків), зокрема: der Paterfamilias, die Quintdezime, die 
Parabellum; б) зсуви речень (2 випадки): das Quiproquo, das Quidproquo. 

3.2.4. Похідні слова, які виявилися найбільшою групою слів (94,6% усіх латинізмів). Тут треба 
окремо розглянути випадки префіксації і утворення іменників за допомогою суфіксів. 

Префіксація, тобто утворення іменників від інших іменників за допомогою передкореневих 
морфем, не знаходять широкого застосування у німецькій мові. Серед латинізмів немає жодного 
слова з префіксами, які приєднуються безпосередньо до іменних основ, тобто: un-, miss-, ur-, erz-, ge-. 
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Проте виділяється група ЛО, які утворилися за допомогою напівпрефіксів (прийменників-
прислівників): die Inkoordination, dddas Provitamin, der Prodekan.  Ця підгрупа складає 49 ЛО. 

Серед суфіксів найбільш частотними є  -tion (372 приклади): die Annotation, die Generation; -e 
(104): die Amazone, die Muse; -um (101): das Faktum, das Serum; -tät (79): die Bonität, die Kontinuität; 
-ion (75): die Flexion, die Transfusion; -ium (74): das Imperium, das Stipendium; -ie (73) die Alegorie, die 
Komödie; -or (68): der Imitator, der Moderator; -el (42): der Artikel, die Parabel; -enz (34): die Audienz, die 
Kompetenz; -ur (30): die Architektur, die Diktatur; -er (30): der Araber, der Historiker, der Zuschauer; 
-ment (24): das Experiment, das Fundament, das Medikament та інші, всього 1192 ЛО. 

Таким чином, серед латинських запозичених виявилося найбільше похідних іменників, утворених 
за допомогою суфіксів (суфіксів імен людей та абстрактних назв). 

Зі стилістичної точки зору ми класифікували латинізми за такими критеріями: 
1) з точки зору історичної перспективи: а) застарілі слова (78 ЛО), наприклад: die Abdikation, das 

Absolutorium, der Auskultator, die Benignität, die Clavis; б) слова з актуальним значенням (1978 ЛО): die 
Alimente, die Bibliothek, das Chaos, der Dezember, die Expedition, der Kommentar та інші; 

2) за ознакою наявності/відсутності в ЛО експресивно-емоційного забарвлення: а) експресивна 
лексика (24 ЛО): der Horror, die Legion, das Monstrum, die Pest; б) неекспресивна лексика (2032 ЛО): 
das Komma, die Kultur, der November, das referat, der Philosoph та інші; 

3) з точки зору приналежності до різних стилістичних прошарків лексики: а) високий стиль (1268 
ЛО): die Pietät, die Urne, die Aura, die Elegie, der Flor; б) нейтральний (749 ЛО): der Juni, der Dezember, 
die Ferien; в) низький (39 ЛО): der Idiot, die Korruption, der Diktator та інші; 

4) за функціональною ознакою: a) загальновживані слова (788 ЛО); б) терміни (1221 ЛО): das 
Debet, das Präputium; в) професіоналізми (47 ЛО): die Dekompression, die Immission та інші. 

5) з точки зору територіальної обмеженості (діалектизми) (15 ЛО): der Advokat, der Donator, die 
Fundation, das Referendum, der Provisor, die Septima, die Sanität, das Seminar та інші. 

Більша частина запозичених іменників з латині належить до високого (62%) та нейтрального 
стилю (36%). Серед ЛО мало діалектизмів (0,7%). Розподіл діалектизмів за територіальним 
поширенням подано у таблиці 4. 

Таблиця 4. 
Розподіл діалектизмів за територіальним поширенням  

№ Територія поширення  К-сть Діалектизми 
1. Швейцарія  5 der Advokat, die Appellation, der Donator, die 

Fundation, das Referendum 
2. Австрія  4 die Inskription, die Oktava, der Provisor, die Septima 
3. Швейцарія і Австрія  4 die Akklamation, der Araber, die Sanität, das Seminar 
4. Швейцарія і Пд. Німеччина 1 das Quorum 
5. Західна Німеччина 1 der Viez 

 

Згідно таблиці 4, серед латинізмів зустрічається лише 15 діалектно забарвлених слів, при чому 
більшість з них є діалектизмами лише в одному з декількох ЛСВ, або є моносемічними.  

Проведене дослідження показало, що найбільш об’ємною групою серед латинізмів виявилися 
терміни і професіоналізми. Далі слідують за спадом латинізми на позначення людей, дій, вчинків, 
процесів. Такий розподіл латинізмів на ЛСП відображає той факт, що латинська мова була і 
залишається термінологічною мовою науки, католицької церкви, права. Найменша кількість 
латинізмів зафіксована в ЛСП "Власні назви країн, місцевостей", "Форма" і "Час". Латинізми на 
позначення часу, незважаючи на свою нечисельність, часто вживаються в мовленні.  

Розподіл термінологічної лексики за різними галузями знання показав, що найбільшою кількістю 
латинської термінології послуговуються медицина та фізіологія, професійна субмова освіти і 
виховання, лінгвістика та право, що пов’язане з роллю латини як "лінгви франка" у середньовіччі, 
коли переважна більшість наукових трактатів писалися та друкувалися на латині. Саме на Середні 
віки припадає становлення наукової термінології цих галузей наук. 

Результати поділу іменників-латинізмів за морфологічною будовою вказують на те, що найбільше 
об’ємною є група похідних іменників (1945 латинізмів, 94,6% усіх запозичень), найменш чисельною – 
простих (52 іменники, 2,5% усіх латинізмів).  

Найбільша частина запозичених іменників з латині належить до високого стилю (62% всіх 
проаналізованих слів) та нейтрального стилю (36%). Серед ЛО мало діалектизмів, у процентному 
відношені до решти іменників становлять лише 0,7%. (15 діалектно забарвлених слів), при чому 
більшість з них є діалектизмами лише в одному з декількох ЛСВ, або є моносемічними.  

Перспективним вважаємо дослідження латинізмів з точки зору їх типології (кальки, лексичні, 
семантичні, словотвірні та зворотні запозичення). 
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Кийко С. В. Латинские заимствования в современном немецком языке. 

В статье рассматриваются количественные и качественые характеристики латинских 
заимствований в современном немецком языке на материале толкового словаря Duden. С помощью 
количественного, компонентного, словообразовательного и стилистического анализа определяются 
лексико-семантические подклассы латинизмов, их частотные, морфологические и стилистические 

характеристики. 

Kiyko S. V. Latin Loan Words in Modern German. 

The article deals with the study of qualitative and quantitative features of Latin loan words in modern 
German based on the selection of the borrowed lexis from the Duden Dictionary. By the quantitative, 

component, wordbuilding and stylistic analysis the semantic fields of Latin borrowings, their frequency, and 
morphologic as well as stylistic peculiarities are established. 
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ОБРАЗ МІСТА В РОМАНІ Т. МОРІСОН "JAZZ" 

У статті здійснюється лінгвопоетичний аналіз зображення міста в романі відомої сучасної 
американської письменниці Т. Морісон "Jazz". Встановлено, що автор розвиває традиції створення 
художнього портрету міста, які були сформовані в англо-американській літературі попередніх 
століть. Дослідження ролі урбаністичного середовища в реалізації ідейно-тематичного змісту 

твору проведено в комплексі з лінгвостилістичним аналізом мовних засобів зображення.   

Для сучасних досліджень в області аналізу словесно-художньої творчості характерним є 
загальнофілологічний підхід, який прийнято називати лінгвопоетичним. У рамках такого підходу при 
вивченні художнього твору неодмінно враховується зв’язок мовних засобів з вираженим ідейно-
естетичним змістом [1: 199]. До розробки лінгвопоетичного підходу мовознавців спонукало 
переконання в тому, що художній текст є цілісним мовним утворенням, з якого неможливо вилучити 
окремі елементи, не порушивши їх органічний сплав [2: 8]. 

У процесі диференціації механізму лінгвопоетичного аналізу мовознавці дійшли розуміння того, 
що об’єктивних результатів дослідження можна досягти лише в комплексі з лінгвостилістичним 
вивченням мовних особливостей художнього тексту. Діалектична єдність лінгвостилістичного та 
лінгвопоетичного підходів зумовлена "мовленнєвою онтологією мовних одиниць у контексті" [3: 48], 
а також взаємодією різних рівнів дослідження при аналізі такого складного мовленнєвого утворення, 
як художній твір. 

Одним з важливих напрямків лінгвопоетичного дослідження є аналіз фону літературної дії – 
значущого композиційного елементу художнього твору, що є  необхідною умовою його структурної 
та інформативної цілісності. Лінгвопоетичний аналіз допомагає виявити зв’язок зображення 
предметно-просторового середовища з іншими образними системами художнього твору, а також його 
роль у розкритті втіленого ідейно-естетичного змісту. Важливою складовою фону літературної дії є 
зображення міського середовища. Парадигма сучасних досліджень образу міста в художніх творах 
охоплює різноманітну тематику –  науковий інтерес викликає, зокрема, літературний портрет відомих 
великих міст [4; 5], втілення в зображенні міста символічних концепцій простору [6], співвідношення 
художньої техніки зображення зі стильовими константами певної літературної епохи [7]. Проте слід 
зазначити, що зображення міста в художніх творах розглядається, головним чином, у 
літературознавчому аспекті, поза увагою дослідників залишаються мовні ресурси його створення. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена не лише зростаючим інтересом мовознавців до 
зазначеної вище теми, а й потребою її комплексного вивчення в рамках лінгвопоетичного підходу. 
Стаття має на меті розкрити ідейно-естетичне значення образу міста та розглянути лінгвістичні 
засоби його створення в романі сучасної американської письменниці Тоні Морісон "Jazz".  Одним із 
завдань є також показати спадкоємність художніх принципів зображення урбаністичного середовища 
в англо-американській літературі. 

Історія заснування та розвитку міст є невід’ємною складовою розвитку людської цивілізації. Про 
це свідчить, зокрема, і той факт, що англійські іменники "city" (місто) та "civilization" (цивілізація) 
обидва походять від латинського "civitas" (місто). Як зазначають антропологи, функції найперших 
міст полягали в розподілі обов’язків між членами спільноти з метою забезпечення населення 
харчовими продуктами, здійснення обміну товарів та послуг, організації виробництва знарядь праці 
та зброї. Не останню роль відігравали необхідність захисту від нападів ворога, задоволення потреби 
людей у спілкуванні та організації дозвілля. 

Хоча первісно міста були створені, щоб задовольнити життєво важливі потреби людей, вони, у 
свою чергу, активно впливали на формування стилю життя та характеру особистості. Як стверджує 
Льюіс Мамфорд у роботі "Культура великих міст", урбаністичний світ формує певні моделі мислення 
та поведінки людей, які, однак, не завжди сприяють удосконаленню їх особистих якостей. Саме з цієї 
причини людство завжди з певною недовірою ставилося до урбаністичної культури [8]. Популярний у 
XVIII столітті вислів Вільяма Каупера "Бог створив село, а людина –  місто" ("God made the country, 
and man made the town" [5: 7]) відображав існуючий у свідомості людей асоціативний зв’язок між 
опозицією "село/місто" та антиномією "добро/зло".  

Поступово місто перестає одностайно сприйматися як осередок лиха, але й майже два століття 
потому автори збірки "Образ міста в художній літературі" відзначають амбівалентний характер 
урбаністичної дійсності, де поряд з розкішшю існує бідність, а різноманіття можливостей для 
розвитку особистості співіснує із загрозою усамітнення та відчуження від суспільства [9: 6]. Окрім 
ізольованого, майже анонімного характеру життя негативний вплив здійснює занадто складний устрій 
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життєвого простору (саме через це великі міста отримали метафоричну назву "лабіринти"), який 
утруднює процес орієнтації мешканців у соціально-економічному середовищі сучасних мегаполісів. 
Водночас місто не втрачає своєї привабливості й продовжує залишатися для багатьох людей місцем 
здійснення найпотаємніших мрій.  

Зростаюча роль міст в економічно-політичному житті суспільства  поступово знаходить своє 
відображення в художній літературі – міський пейзаж стає невід’ємною складовою предметно-
просторового фону літературної дії, що привносить елемент достовірності в художню картину світу. 
У XVIII столітті, в епоху індустріальної революції, яка супроводжувалася різким збільшенням 
населення великих міст, виникає особлива жанрова форма – урбаністичний роман. Однією з його 
стильових рис є наявність цілісних, композиційно та тематично завершених частин, в яких відтворено 
різноманітні політичні, економічні та культурні реалії урбаністичного світу [10: 13].  

Існуючі протиріччя урбаністичного світу, які створюють у свідомості багатьох людей досить 
суперечливий образ, знаходять своє втілення в художньому дискурсі. Так, англійський письменник 
XVIII століття Т. Смолет у романі "The Expedition of Humphrey Clinker" порівнює Лондон із 
чудиськом, чия голова, розростаючись, залишає  тіло без їжі: "London … an overgrown monster, which 
like a dropsical head, will in time leave the body and extremities without nourishment and support" [11: 122]. 
Негаразди міської реальності автор протиставляє пасторальній ідилії сільського життя, посилюючи 
контраст алюзією на слова Горація: "O Rus, quand ego te aspician!" (О село, коли я побачу тебе?) [11: 
96]. Інший англійський письменник XVIII століття Л. Стерн вдається до гумористичного зображення 
міста, використовуючи прийом розрядки – несподіваного зниження емоційної насиченості мовних 
елементів. Так, Париж охарактеризовано як найрозкішніше місто з жалюгідними вулицями: "The first, 
the finest, the most brilliant – The streets however are nasty" [12: 476]. Амбівалентне ставлення до міста 
простежується і в літературі XIX століття. Як зазначає Бертон Парк у роботі "Образ міста в сучасній 
літературі", зображення стає дедалі більше суб’єктивним, автори вдаються до метафоричних образів, 
які нерідко суперечать один одному – для письменників, як Бальзак або Діккенс, місто є водночас 
гротескним органічним тілом та гігантською машиною [7: 3]. 

Зображення міста становить невід’ємну складову багатьох творів письменників США, країни з 
найбільшою кількістю великих індустріальних міст. У значній кількості творів має місце поляризація 
образу міста – поряд із зображенням технічних досягнень урбаністичного світу показано його 
негативний вплив на духовний світ людини. Так, американський поет Уолт Уїтмен у поемі "Crossing 
Brooklyn Ferry" з деяким пафосом передає своє захоплення динамікою життя великого міста ("Flow-
tide below me! I see you face to face!"; "I loved well those cities, loved well the stately and rapid river"; "We 
fathom you not--we love you--there is perfection in you also"), проте водночас його бентежать неспокій 
та складність урбаністичного світу: "I too felt the curious abrupt questionings stir within me" [13: 20]. 
Парадокси великого міста відтворені також у поемі Карла Сендберга "Chicago", де поряд із 
зображенням негативних сторін міського життя – злочинності та морального занепаду ("wicked", 
"brutal", "painted women under gas lamps luring the farm boys", "gun men who kill") показано силу духу 
людей, які завзято працюють для розбудови міста: "a city laughing through the dust, "half naked, 
sweating proud to be a Hog Butcher, Tool Maker, Stacker of Wheat" [13: 34].  

Зображення суперечливого характеру урбаністичної дійсності є однією з домінуючих тем сучасної 
американської літератури. Прикладом цьому слугують твори відомої афроамериканської 
письменниці, лауреатки Нобелевської премії по літературі, Тоні Морісон. Особливістю творчої 
манери письменниці є поєднання гострої соціальної тематики творів із поетично-ліричною манерою 
письма. 

Дія роману "Jazz" (1992) відбувається  в Нью-Йорку в 1920-х роках. У цей період особливої 
значущості набуває тема національної гідності та расової рівноправності. Наприкінці XIX-го та на 
початку XX-го століття під час економічної депресії велика кількість бідних афроамериканців 
переселяються зі сільськогосподарського півдня, де найчастіше трапляються прояви расизму, до 
більш розвинутих індустріальних районів на півночі країни. Великі міста стають центрами 
емансипації афроамериканців та боротьби проти расової дискримінації. 

Як і багато інших мігрантів, герої роману – молоде подружжя – перебувають у захваті від 
великого міста, в якому почуваються сильними та незалежними: "There, in a city, they are not so much 
new as themselves: their stronger, riskier selves" [14: 33]; "they feel more like themselves, more like the 
people they always believed they were" [14: 35]. Проте поступово свобода обертається емоційним 
відчуженням, що руйнує подружні стосунки ("Twenty years after Joe and Violet train danced on into the 
City, they were still a couple but barely speaking to each other" [14: 36]) та змінює кожного з героїв як 
особистість. Закохавшись у зовсім ще юну дівчину, чоловік зраджує своєму кредо – ніколи не 
кривдити малюків та жінок ("never kill the tender and nothing female if you can help it" [14: 207]) та з 
ревнощів вбиває свою коханку. На похованні зраджена дружина, яка відчайдушно прагнула мати 
дітей, намагається покалічити обличчя небіжчиці, яка за віком могла б бути її дочкою: "When the 
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woman [...] went to the funeral to see the girl and to cut her dead face they threw her to the floor and out of 
the church" [14: 36]. Героїня доходить висновку, що, переселившись до міста, вони набули 
матеріальних благ, але втратили розуміння себе та навколишнього світу: "Before I came to the North I 
made sense and so did the world.  We didn’t have nothing and we didn’t miss it" [14: 207]. 

Суперечливий характер урбаністичної реальності відображено не лише в сюжетній побудові 
твору, а й на рівні його мовної організації. Зокрема, в описах міста слід відзначити семантичне 
протиставлення виділених ознак. Так, місто зображено теплим та моторошним ("the City is [...] warm, 
scary" [14: 35]), без повітря, але наповненим диханням ("There is no air in the City but there is breath" 
[14: 34]); небо над містом водночас нависає і віддаляється ("a citysky presses and retreats, presses and 
retreats" [14: 35]. Створений контраст підкреслює різноманіття проявів дійсності та протилежний 
характер складових одного цілого.  

Іншим поширеним засобом показу парадоксів міської дійсності слугують речення, які створюють 
неочікуваний ефект: у місті можна поїхати будь-куди, але не виникає бажання, адже все під рукою 
("ride anywhere you please, although you don’t please to go many places because everything you want is 
right where you are" [14: 10]); можна робити, що заманеться, проте місто постійно обмежує вчинки 
("Do what you please in the City, it is there to back and frame you no matter what you do" [14: 8]); місто 
гостинне для тих, хто вміє себе захистити ("Hospitality is gold in this City; you have to be clever to figure 
out how to be welcoming and defensive at the same time" [14: 9]).  

Ще однією характерною стильовою особливістю є психологізація зображення міста: описи 
представлені з точки зору оповідача, співвідносяться з його внутрішнім емоційним станом, який, у 
свою чергу, формується через переживання викладених подій. Якщо на початку твору оповідач 
висловлює своє палке захоплення містом ("I'm crazy about this City [...] A city like this one makes me 
dream tall and feel in on things" [14: 15-16]), то згодом його почуття набувають протилежного 
характеру. Саме місто, яке змінило традиційні устої життя та моральні принципи героїв, вбачається 
оповідачем підґрунтям їхньої трагедії: "the City, with its streets all laid out, aroused jealousy too late for 
anything but foolishness" [14: 111]). Наприкінці твору оповідач доходить висновку, що необхідно 
залишити місто, занадто сильна любов до якого навіяла хибні уявлення: "I ought to get out of this place. 
[…] It was loving the City that distracted me and gave me ideas" [14: 220]. 

На лексико-стилістичному рівні головним прийомом суб’єктивізації зображення виступають 
емоційно-експресивні образні засоби, серед яких найчастіше фігурує персоніфікація. Побудовані на 
основі явища антропоморфізму персоніфікації наділяють місто властивостями живих істот та людей: 
"and every morning it races through him [the City – T.K.] like laughing gas brightening his eyes, his talk, and 
his expectations" [14: 34]; "at some time the citysky is changing its orange heart to black" [14: 38]; "The City 
thinks" [14: 50]. Завдяки цьому місто одухотворяється та постає як істота, що: 

− контролює поведінку людини, обмежує волю, створюючи лише ілюзію свободи: "the 
City makes people think they can do what they want and get away with it" [14: 8]; "That’s the way the 
City spins you. Makes you do what it wants, go where the laid-out roads say to […] letting you think 
you’re free […] You can’t get off the track a City lays for you" [14: 119]; 

− завдає болю: "if you pay attention to the street plans, all laid out, the City can’t hurt you" [14: 
8]; "the streets will confuse you, teach you or break your head" [14: 72]; 

− впливає на психологічний стан людини, викликаючи протилежні почуття – піднесені 
("A city like this one makes me dream tall and feel in on things" [14: 7]) або негативні: "the City, with 
its streets all laid out, aroused jealousy too late for anything but foolishness" [14: 111];  

− впливає на ритм життя, змушуючи додати зусиль ("City makes you tighten up" [14: 117]) 
або ж навпаки відпочивати та шукати задоволень ("the City urges contradiction most, encouraging 
you to buy street food when you have no appetite at all; giving you a taste for a single room occupied by 
you alone as well as a craving to share it with someone you passed in the street" [14: 117]); 

− здатна впливати на природні явища: "But I have seen the City do an unbelievable sky […] 
But there is nothing to beat what the City can make of a nightsky" [14: 35]. 

Зазначені мовні засоби сприяють метафоризації образу міста, розумінню його як активної сили, 
яка впливає на людей,  змушуючи їх робити або відчувати певні речі.  

Як показав аналіз, продовжуючи традиції, які сформувалися в англо-американській літературі 
попередніх століть, Тоні Морісон створює суперечливий, привабливо-відразливий образ міста. 
Застосовані автором лексико-стилістичні засоби зображення посилюють співвіднесеність описів з 
художнім задумом письменниці – показати неоднозначний вплив урбаністичного середовища на 
суспільство та формують антропоцентричний характер зображення – описи стають проекцією 
психологічного стану, створюють тональність, яка додає оповіді емоційного накалу.    
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Ковальова Т. П. Образ города в романе Т. Моррисон "Jazz". 

В статье проводится лингвопоэтический анализ изображения  города в романе известной 
современной американской писательницы Т. Моррисон "Jazz". Установлено, что автор развивает  
традиции создания художественного портрета города, сформировавшиеся в англо-американской 
литературе предыдущих столетий. Исследование роли урбанистического окружения в реализации 
идейно-тематического содержания произведения проведено в комплексе с лингвостилистическим 

анализом языковых средств изображения.  

Kovalyova T. P. The Image of the City in the Novel "Jazz" by T. Morrison. 

The article deals with the linguopoetic analysis of the city description in the novel "Jazz" by the famous 
modern American writer T. Morrison. It is proved that the author develops the traditions of creating a city 

portrait, which were formed in the English and American literature of the previous centuries. The role of the 
urban environment in the representation of the idea content of the novel is investigated in combination with 

the lingual and stylistic analysis of the language means of description. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОМ 
У ТВОРАХ Д. ЧОСЕРА ТА У. ШЕКСПІРА  

У соціолінгвістичному плані архаїчні ідіоми у творах Д. Чосера та У. Шекспіра відносяться 
переважно до сфер  мисливства, військової справи, азартних ігор та інших захоплень. У 

когнітивному аспекті такі фразеологізми заповнюють смислові лакуни, які змінили свій вираз у 
сучасній англійській мові. Семантична стійкість ідіом ґрунтується на прозорості порівняльних 

структур та метафоричності пов’язаної із культурним фоном. 

Вивчення особливостей фразеологічних одиниць (ФО) належить до найпоширеніших напрямів 
лінгвістичної науки, оскільки саме в ідіомах кристалізується культурний фон комунікативної 
спільноти. Незважаючи на численні праці, в яких висвітлюються структурні, семантичні, 
функціональні та ін. особливості ФО на матеріалі різних мов, вивчення архаїчних ідіом, особливо в 
соціолінгвістичному та смисловому аспектах, залишається неадекватним. Таке дослідження є 
важливим стосовно подальшої розробки теорії ФО щодо їх класифікації, критеріїв стійкості, 
структури, семантики тощо. Цей аналіз має і практичне значення з огляду використання його 
результатів у курсах вищої школи з історії мови, стилістики, лексикології. 

У публікаціях останніх років вітчизняні вчені приділяють значну увагу лінгвістичним та 
екстралінгвістичним аспектам ідіом. Наприклад, І. І. Гуменюк порівнює ступені деактуалізації ФО, 
які позначають червоний колір в українській та англійській мовах [1: 146-8], О. О. Чорновол-
Ткаченко аналізує образні метафори влади [2: 67-70], Н. А. Оніщенко розглядає метафоричну 
репрезентацію концепту людини в німецькомовних афоризмах [3: 72-77]. Проте, комплексні 
релевантні характеристики архаїчних ідіом, особливо порівняння їх із сучасними еквівалентами, 
залишаються нерозкритими. 

Мета цієї статті – висвітлити соціолінгвістичний, когнітивний та семантичний аспекти архаїчних 
ідіом, поширених у творах Д. Чосера [4] та У. Шекспіра [5] співвідносно сучасних еквівалентів 
англійської мови.    

Особливої уваги заслуговують ідіоми, які відображають соціальну орієнтованість суспільства, 
професійні сфери, захоплення, забобони, тощо, інакше кажучи – культуру Середніх Віків. Наприклад, 
персонаж "Кентерберійських оповідань" Д. Чосера The Wife of Bath зауважує  "With empty hand men 
may none haukes lure" (The Wife of Bath’s Prologue. 415) "Men cannot lure hawks with empty hand". Цей 
вираз має пряме відношення до соколиного полювання. Як підкреслює Н. Дрейк [6 :125], це заняття 
було впроваджено у Велику Британію у VIII ст. та до початку XVI ст. залишалося привілеєм знатних 
осіб, і лише потім "охопило поміщиків та йоменів". Соколине полювання було цілою наукою, яка 
включала деталі щодо птиці, тренування соколів, виду охоти (пішки чи вершки), тощо. Eyas, 
наприклад, це молодий сокіл, винятий із гнізда для тренування, а архаїзм  eyas-musket означало 
"жвава дитина", наприклад: 
                            "Mrs. Ford. How now, my eyas-musket! what 
                              news with you?" (The Merry Wives of Windsor. III. iii 21-22). 
                            "…but there is, sir, am aery of children, little 
                              eyases, they cry out on the top of question". (Hamlet. II. ii. 362-364). 
Вираз between hawk and buzzard "щось невизначене" стосується різниці між добрим мисливським 
соколом та некорисним типом і вживається в сучасній англійській мові. 
Гамлет звертається до своїх друзів Гораціо та Марцелло із словами come, bird, come (I. V. 115), так 
мисливці зазвичай кликали птиць. Клаудіус, задумуючи із Лаертом вбити Гамлета, говорить:  
                               "If he be now return’d, 
                                 As checking at his voyage, and that he means  
                                No more to undertake it". (ibid. IV. vii. 61-63).  
Тут йдеться про вираз to check at the fist "відмовлятися слухати команду (про сокола)".  
Мисливство також належало до найвідоміших захоплень у Середні Віки, яке навіть набуло більшої 
популярності із розвитком вогнепальної зброї. Воно залежало від стилю, місця та інших якостей 
полювання, нерідко за допомогою собак. Особливо це стає помітним у XIV-XVI ст.:     
                                 "For in this world nys dogge for the bowe 
                                 That kan an hurt deer from an hool yknowe". (The Friar’s Tale. 1369-1370). 
                                 "Because in this world there is no a trained dog to accompany an archer  
                                  To know a wounded deer from unwounded one". 
                                   "And eek to Januarie he gooth as lowe 
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                                        As evere did a dogge for the bowe". (The Merchant’s Tale. 2013-2014). 
                                      "And then to January he goes so docilely 
                                       As a trained dog to accompany an archer". 

У трагедії Гамлет (IV. v. 109-110) порівнює бунтівників на чолі із Лаертом із собаками на хибному 
сліді: 
                                     "How cheerfully on the false trail they cry! 
                                    O! this is counter, you false Danish dogs!". (Counter – собака, яка біжить 
протилежно дичині).  

Поєднання двох мисливських виразів має місце в Комедії Помилок: 
                                       "A hound that runs counter and yet draws dry-foot well 
                                        One that, before the judgment, carries poor souls to hell". (IV. ii. 34-40).  

Тут: to draw (hunt) dry-foot "йти з слідом звіра за запахом" та to run counter (вище) створюють 
фігуративний ефект безсоромної людини. 

Стародавній вираз в Комедії Помилок (V. v. 263-264) when night dog run all sorts of deer are chased 
схожий на сучасну ідіому all cats are gray in the dark.  

Д. Чосер також часто вдається до мисливських термінів, наприклад prikyng "полювання на зайця за 
його слідами" та huntyng for the hare (General Prologue, 191). 

Мисливець нерідко наражався на небезпеку, коли мав добивати пораненого звіра, особливо оленя. 
Архаїчний вираз horn-mad (раніше wood-mad) "шалений" відображаю цю ситуацію поруч із mad as a 
buck, E.g.: 
                                        "Though what I am I cannot avoid, yet to be what I would 
                                          not, shall not make me tame: if I have horns to 
                                          make me mad, let the proverb go with me; I’ll be 
                                          horn-mad". (The Merry Wives of Winsdor. III. v. 154-158). 
                                          "It would make a man mad as a buck to be so  
                                          bought and sold". (The Comedy of Errors. III. i. 71-72). 

Дичину гонять у напряму, звідки дує вітер, щоб вона не відчула пастки, наприклад:                                            
                 "To withdraw with you: why do you go about to recover the 
                   wind of me, as if you would drive me into a toil [=trap]". (Hamlet. III. ii. 367-369). 

Птицю зазвичай ловили на липку віскозну масу (lime), яку виготовляли із кори падуба 
(гостролиста). Ця практика відображена в багатьох метафоричних виразах, де йдеться про надмірну 
людську довірливість та брак досвіду: 
                                    "Poor bird! thou’dst never fear the 
                                           net nor lime, 
                                          The pit-fall nor the gin". (Macbeth. IV. ii. 34-35). 
  "You must lay lime to tangle her desires 
   By wailful sonnets, whose composed rimes 
  Should be full-fraught with serviceable vows". (The Two Gentlemen of Verona III. ii. 68-70).  
                                            "O limed soul, that struggling to be free 
                                             Art more engaged!"  (Hamlet III. iii. 68-69). 

Вальдшнепи зазвичай були легкою здобиччю, і це слово стало символом довірливої людини, 
простака:  
                             "Oph. …’With almost all the holy vows of heaven". 
                              Pol. "Ay, springs to catch woodcocks. I do know". (Hamlet. I. iii. 114-115). 

Windlass колись означав цеп, в яку ловили дичину, і в метафоричному значенні – "хитрий виверт", 
наприклад: 
                                     "Your bait of falsehood takes this carp of truth; 
                                           And thus do we of wisdom and of reach, 
                                          With windlasses…"  (ibid II. i. 63-65).  

Окрім полювання, в Середні Віки було чимало інших захоплень. Футбол згадується, наприклад, 
Дроміо Ефезьким із Комедії Помилок (II. i. 83-85): 
                                         "That like a football you do spurn me thus? 
                                           You spurn me hence, and he will spurn me hither: 
                                           If I last in this service, you must case me in leather".  

Теніс, у який грали долонями в повітрі, відзначається в Гамлеті (II. i. 59):                                    
"There was a’ gaming; there o’ertook in ‘s rouse; There falling out at tennis". Кеглі також були досить 
популярними. Полоніус, наприклад (Hamlet. II. i. 65-66), хоче дізнатися правди стосовно свого сина 
Лаерта завдяки assays of bias "непрямими заходами". Цей вираз походить від непрямої лінії, за якою 
котиться м’яч: 
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                                          "…and with assays of bias  
                                              By indirections find directions out". 

Відомий вираз із монологу Гамлета (III. i. 65) there’s the rub означав, згідно Оксфордського 
словника (OED),  rub "перешкода, м’ячу у грі в кеглі, коли той відхиляється від курсу" [7: 1623]. 
Азартні ігри, у свою чергу, неодноразово згадуються у творах У. Шекспіра. Гамлет говорить про 
"marriage vows as false as dicers’ oaths" (III. iii. 44-45). Гравці в кості клялися покинути це заняття, 
порушуючи кожного разу цю обіцянку. У старовинній грі loggats, за поясненням (OED) [7: 991], 
гравці кидали гравці кидали палки, loggats, у стовп, перемагав той, робив це ближче: 
                               "Did these bones cost no more the breeding but to play 
                                 at loggats with’em". (Hamlet. V. i. 97-99).  

Вирази, які відносяться до військової справи, нерідко підлягають метафоричним трансформаціям. 
Наприклад, ідіома to keep fair quarter with "мати добрі стосунки із ким-небудь", як "So he would keep 
fair quarter with his bed (The Comedy of Errors. II. i. 108), походить від слова quarter "призначена 
позиція". У трагедії Гамлет (III. iv. 205-209) герой порівнює свою тактику із діями мінера для підриву 
фортеці, який ризикує підірватися на міні ворога, закладеною нижче:  
                                         "Let it work; 
                                           For ‘tis the sport to have the enginer 
                                           Hoist with his own petar: and it shall go hard 
                                           But I will delve one yard below their mines, 
                                           And blow them at the moon" 

Ідіома point-blank означає "гарматний вистріл, спрямований горизонтально", а метафорично – 
"прямо, відкрито", як у наступному, де йдеться про наклепи та обмови, які не щадять нікого: 
                         "And what’s untimely done: so, haply slander, 
                            Whose whisper o’er the world’s diameter, 
                            As level as the cannon to his blank 
                            Transports his poison’d shot".  (ibid IV. i. 40-43).   
                 "Why, this boy will carry a letter twenty mile, as easy as a cannon 
                  will shoot point-blank twelve score". (The Merry Wives of Windsor. III. ii. 32-4). 

Серед інших численних тематичних груп відзначимо стрільбу, фехтування, геральдику, право. 
Розглянемо тепер когнітивний аспект архаїчних ідіом, зокрема випадок, коли вираз поняття 

замінюється у сучасні мові. Наприклад, аналогом давнього виразу to cry aim "ризикуй, будь 
сміливим!" у сучасній мові виступає go for it!, який походить із американського футболу. А ідіома 
Jack-a-‘Lent "фігура людини, в яку кидали каміння для розваги", "козел відпущення" є повним 
синонімом сучасних одиниць Aunt Sally (Велика Британія) та  fall-guy (США): 
  "You little Jack-a-Lent, have you been true to us?" (The Merry Wives of  Windsor. III. iii. 27-29). 
Аналогічний приклад стосується ФО to make a shaft or a bolt of it, що означала "ризикувати, пан чи 
пропав". Згідно поясненню OED [7: 155], bolt – "коротка та товста стріла", якою стріляли із арбалету, 
а shaft – це була довга стріла для більшого луку (36 дюймів). Тут аналогом виступає сучасна ідіома 
make or break. E.g.: "I’ll make a shaft or a bolt on’t, "Slid,‘tis but venturing." (The Merry Wives of 
Windsor. III. iv. 24-25). 

Нерідко такі архаїчні ідіоми не потребують додаткових пояснень, завдяки прозорості їх 
компонентів. Наприклад, вираз cut and long tail "усі види, будь що (від буквального значення "коні та 
собаки із довгим волоссям") вживається У. Шекспіром як еквівалент сучасним ФО come rain or 
sunshine, come hell or high water. E.g.: 
       "Shal. He will maintain you like a gentlewoman. 
       Slen. Ay, that I will, come cut or long-tail, under the degree of a squire". (ibid. III. iv. 45-48). 

В іншому прикладі still swine eats all the draff, поширеному в XVI-XVII ст., навіть архаїчний 
компонент draff  "залишки, свиняча їжа" не заважає розуміти значення actions speak louder than words, 
e.g.: 
                                "Wives may be merry, and yet honest too: 
                                  We do not act often jest and laugh; 
                                  "Tis old but true, ‘Stll swine eats all the draff".  (ibid. IV. ii. 110-112). 

Серед інших подібних випадків варто відзначити такі: to make a shift  "зробити все можливе" (to do 
one’s best, to pull out all the stops): "…he took up my legs sometime, yet I made a shift to cast him". 
(Macbeth. II.iii. 47); to the utterance "до кінця" (to the bitter end): "…come fate into the list, And champion 
me to the utterance!" (ibid. III. i. 71); perpetual durance "довічне ув’язнення" (Measure for Measure. III. 
i. 66) – life imprisonment; to bite the law by the nose "знаходити дірки в законі" (ibid. 107) – to find the 
loopholes; screw your courage to the sticking place (Macbeth. I. vii. 60.) "бути хоробрим" (від поняття 
натягнутої струни в музичному інструменті); to hold one’s dainties cheap (Comedy of Errors. II. i. 21) 
"to have little respect for someone", to set in one’s staff (ibid. 50) "to remain in one’s position, to stand pat"; 
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back-friend (ibid. IV. i. 37.) "fair-weather friend"; fewness and truth "in a nutshell, in a capsule form", 
(Measure for Measure. II.i. 38-40); in few (Hamlet. I. iii. 126)  "in short"; to keep counsel (ibid IV. ii. 11) 
"to keep secret"; out of frame (ibid. I.ii.20), "out of order"; to do grace (ibid. I.i.131) "to do honor" the pith 
and marrow (ibid. I. iv. 22) "the gist, the brass-tacks, nitty-gritty, bottom-line"; will he, nill he (ibid. V. i. 18) 
"willy-nilly"; last, and as much containing as all these (ibid. IV. 87) "last but not least"; to the purpose (ibid. 
V. i. 42) "to the point"; to be out at elbow "to be in a fix"; to have the speed of somebody (Macbeth, I. iv. 
36) "to get ahead of", та інші. 

У Д. Чосера також чимало давніх ідіом, які мають інший сучасний вираз, e.g.:  
                           "Whose that first to mille cometh, first grynt". (The Wife of Bath’s Prologue. 389). 
                                    "He, who comes first to the mill, first grinds". 

Тут еквівалент first come, first served:    
                                        "Me list not of the chaf, ne of the stree, 
                                           Maken so long a tale as of the corn". (The Man of Law’s Tale. 701-702).  
                                         "I don’t want to say as much about the chaff and straw 
                                           As about the corn". 

Сучасний вираз – to talk business. 
Зупинимося на деяких особливостях семантичної стійкості архаїчних ідіом, тобто на 

метафоричному переосмисленні. Іноді зустрічаються кальки із французької, to bear in hand 
"звинувачувати, дорікати" (maintenir): 
                           "Of wenches wolde I beren hem on hond (The Wife of Bath’s Prologue. 393-394).  
                             "I would accuse them of having many maids" 
 
                                 "In our last conference, pass’d in probation with you, 
                            How you were borne in hand, how cross’d".  (Macbeth. III. i. 79-81). 

Іноді алюзія стосовно відомих виразів часу відображається в текстах, наприклад: 
                                    "Wouldst thou have that 
                                      Which thou esteem’st the ornament of life, 
                                     And live a coward in thine own esteem, 
                                     Letting ‘I dare not’ wait upon ‘I would,’ 
                                     Like the poor cat I’ the adage?" (Macbeth. I. vii. 41-45).   

Тут мається на увазі старий вислів The catte wyll fishe eate, but she wyl not her feete wette "з’їсти 
рибу, та не замочити ніг".  

Нерідко такі ідіоми є немотивованими, і їх значення може бути зрозумілим лише через 
енциклопедичні знання культурного середовища. Наприклад, вираз out of God’s blessing into the warm 
sun поруч із загальним значенням "у гіркій ситуації" вживався у правознавстві "залишити когось без 
спадщини", сучасне to cut off with a shilling: 
                                   "King. ‘How is it that the clouds still hang on you?’ 
                                    Ham. ‘Not so, my lord; I am too much i’ the sun". (Hamlet. I. ii. 66-67). 

У першому акті трагедії Гамлет говорить про бенкети короля:       
                          "The king doth wake tonight and takes his rouse, 
                            Keeps wassail and the swaggering up-spring reels;" (Hamlet. I. iv. 8-9). 

Upspring (з німецької Hüpfauf) був останнім та найгучнішим танцем перед завершенням весілля. 
Проте, порівняльні ідіоми, які відносяться до добре обізнаних, оточуючих людину  речей, добре 

розуміються в контексті, вони вживаються в сучасній англійській мові протягом декілька сторіч:  
                                 "Ne that a monk, whan he is recchelees, 
                                   Is likned til a fish that is waterlees". (General Prologue. 179-180). 
                                  "It is not the case with the monk, who, being careless to his duty, 
                                  Is like a fish out of water".    
 
                                "Grehoundes he hadde as swift as fowel in flight". (ibid. 190-191).    
                                "He had greyhounds as fast as birds in flight"; 
 
                                "His palfrey was as broun as is a berye". (ibid. 207). 
                                "His steed was as brown as berry".  
 
                                "He was as fressh as in the month of May". (ibid 92). 
 
                               "Harneised wel and sharp as point of spere". (ibid 114). 
                               "[He was] equipped well and sharp as the point of spear". 
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                                "To wash it white as snow". (Hamlet III. iii. 46).  
                                         "O bosom black as death!" (ibid 67). 
 

Таким чином, архаїчні ідіоми у творах Д. Чосера та У. Шекспіра виражають культурний фон 
середовища того часу. Переосмислення компонентів ґрунтується реаліях епохи, а їх умотивованість – 
на екстралінгвістичних особливостях. Щодо семантичних аналогій, такі фразеологічні одиниці мають 
відповідні еквівалентні в сучасній англійській мові. У той же час, ідіоми із порівняльною структурою, 
які відображають універсальний  досвід людини незалежно від часів, є досить прозорими і не 
підлягають часовим змінам. 

Перспектива подальших досліджень у цьому напрямку полягає у комплексному аналізі 
фразеологічних одиниць у діахронії на значному текстовому матеріалі із метою визначення їх 
особливостей порівняно із сучасними ідіомами.       

                             СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гуменюк І. І. Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження червоного кольору // Актуальні проблеми 
філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Хмельницький: ХНУ – 2007. – С. 146-
148. 

2. Чорновол-Ткаченко О. О. Метафори влади, репрезентовані ідіомами суб’єктивної дії // Вісник Харківськ. 
нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2008. – № 805. – С. 67-70. 

3. Оніщенко Н. А. Метафорична і парадоксальна репрезентація концепту людина в німецькомовних 
афоризмах // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 782. – С. 72-77. 

4. Chaucer Geoffrey. The Canterbury Tales. – NY: Alfred A. Knopf, 1992. – 607 p. 
5. The Complete Works of William Shakespeare. Craig W. J. (ed.). – London: Henry Pordes, 1993. – 1264 p. 
6. Drake N. Shakespeare and his times. – NY.: Burt Franklin, 1969. – 659 p.  
7. The Compact Oxford English Dictionary / Simpson J. A., Weiner E. S. (eds.). – Oxford: Clarendon Press, 1994. – 

2371 p. 
 

Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2009 р. 

Крицберг Р. Я.  Социолингвистические и семантические особенности идиом 
в произведениях Д. Чосера и У. Шекспира. 

 В социолингвистическом плане архаичные идиомы в произведениях Д. Чосера и У. Шекспира 
относятся преимущественно к сферам охоты, военного дела, азартных игр и прочих увлечений. В 
когнитивном аспекте такие фразеологизмы заполняют смысловые лакуны, которые изменили свое 
выражение в современном английском языке. Семантическая стойкость идиом основывается как на 
прозрачности сравнительных структур, так и на метафоричности, связанной с культурным фоном. 

Kritsberg R. Yа. Sociolinguistic and Semantic Signatures of Idioms 
in the Works of G. Chaucer and W. Shakespeare. 

Archaic idioms in the works of G. Chaucer and W. Shakespeare refer mainly to shooting, hunting, the 
military, gambling and other professional interests and pastimes of that period. As for the cognitive aspect, 
such units fill the logic gaps, being replaced by their counterpart in present-day English. Semantic integrity 

of the idioms relies both on transparency of their comparative structures and transference related to the 
cultural background. 
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МОТИВИ І ЦІЛІ КОНФЛІКТУ В СПІЛКУВАННІ АНГЛОМОВНИХ МЕДИКІВ 

Стаття присвячена аналізу взаємозв'язків чинників конфліктної ситуації мотив та мета й 
тематичної організації англомовного професійного медичного конфліктного дискурсу. Встановлені 
параметри варіювання характеристик з макро- і мікротемами. Проаналізовано характеристики 

ситуаційних чинників "мотив" і "мета" в конфліктному спілкуванні англомовних медиків. 

У руслі прагнення осягти всі багатоманітні прояви мисленнєво-комунікативної вербалізованої 
діяльності суб’єктів актуальною постає проблема аналізу конфліктного спілкування. 

У сучасній лінгвістиці значна увага прикута до конфліктного дискурсу зокрема англомовного [1; 
2; 3]. Оскільки основними сферами вербалізації конфлікту виступають сімейно-побутова та 
професійно-виробнича, потрібним стає з’ясування особливостей конфліктного спілкування в різних 
контекстах. 

Об’єктом нашого дослідження виступає професійний медичний конфліктний дискурс, який являє 
собою мовленнєво-мисленнєву соціальну діяльність, місце якої в масиві англомовного діалогічного 
дискурсу визначене сферою комунікації (професійна діяльність, медицина), характером комунікації 
(конфліктний), специфікою адресантно-адресатних конфігурацій (комуніканти – медпрацівники, 
члені одного трудового колективу) [4]. При цьому вважаємо, що сфера комунікації об'єктивується в 
темі дискурсу, характер комунікації – у його стратегії, специфіка адресантно-адресатних 
конфігурацій забезпечує успішність комунікації, що ґрунтується на спільних спеціальних знаннях. 
Основним дискурсотворчим конституентом англомовного професійного медичного конфліктного 
дискурсу (АПМКД) є тема – ментально-вербальний конструкт, що виступає сполучальною ланкою в 
ланцюжку "базовий концепт – вербальний план дискурсу" та акумулює актуальні / актуалізовані 
знання. Структуру теми складають: макротема – денотативне ядро дискурсу, співвіднесене з усім 
обсягом актуальних / актуалізованих знань; мікротема – референт мінімальної одиниці дискурсу, 
співвіднесений з елементом цих знань. Накладання двох комунікативних сфер зумовлює таку 
специфічну рису англомовного професійного медичного конфліктного дискурсу, як тематичний 
дуалізм: базовий концепт професійних дискурсів (УСТАНОВА) визначає макротему "Робота лікарні", 
базовий концепт медичного дискурсу (ЗДОРОВ'Я) – макротему "Лікування хворого". Кожній з 
макротем властивий перелік мікротем. Мікротеми підпорядковані макротемі "Лікування хворого" 
охоплюють такі: tлх1 – часові параметри лікування, tлх2 – призначення лікування, tлх3 – симптоми та 
діагностика, tлх4 – встановлення діагнозу, tлх5 – здійснення медичних маніпуляцій. Мікротеми 
підпорядковані макротемі "Робота лікарні" охоплюють такі: tрл1 – графік роботи/дотримання графіка 
роботи, tрл2 – професійно-посадові характеристики, tрл3 – виконання професійних обов'язків / 
перевищення повноважень, tрл4 – дотримання професійних цінностей [4]. 

Взаємодія цих мікротем із стратегією конфронтації в АПМКД значною мірою закорінена на 
ситуаційних чинниках, головним із яких є мотив і мета. 

Метою цієї статті є аналіз характеристик ситуаційних чинників мотив і мета в конфліктному 
спілкуванні англомовних медиків, у тому числі й виявлення їхньої тематичної релевантності.  

Дослідники професійного конфлікту / конфліктного спілкування в професійній діяльності 
вказують на те, що мотивом конфліктної поведінки є конфлікт інтересів у сфері фахової / трудової 
діяльності [5; 6 та ін.].  

Утім відомо, що такий мотив не є єдиним можливим: у психології та конфліктології в 
мотиваційному аспекті виділені такі основні типи: внутрішньоособистісний конфлікт та 
міжособистісний конфлікт [5; 7 та ін.] Вербалізація конфлікту в дискурсі також демонструє наявність 
цих двох типів: внутрішньоособистісний конфлікт, що виникає на підґрунті когнітивного дисонансу 
(Я vs Я), спонукає індивіда до конфліктної мовленнєвої поведінки в пошуку психологічної 
"розрядки"; міжособистісний конфлікт є матеріальним (вербальним) виявом конфлікту інтересів 
співрозмовників (Я vs ІНШИЙ), і стратегія конфліктної мовленнєвої поведінки спрямована на 
досягнення позамовних цілей [8].  

Аналіз фактичного матеріалу підтверджує правильність думок дослідників професійного 
конфлікту: кількість внутрішньоособистісних конфліктів в АПМКД украй незначна 
(внутрішньоособистісний конфлікт – 13%, міжособистісний – 87%). Кількісне співвідношення 
внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів в англомовному професійному медичному 
конфліктному дискурсі ілюструє рис. 1. 
 



О. В. Кудоярова. Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків 

105 

87%

13%

Внутрішньоособисті 
конфлікти
Міжособисті 
конфлікти

 
Рис. 1. Кількісне співвідношення внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів в 

англомовному професійному медичному конфліктному дискурсі. 
 

Аналіз кореляцій тематичної організації АПМКД і типів конфліктів, виділених за мотиваційним 
критерієм, свідчить: 

• внутрішньоособистісні конфлікти при реалізації макротеми "Лікування хворого" спричинені 
невдачами у фаховій діяльності. Так, у наступному прикладі під час рятування життя хворого в 
критичній ситуації комунікант удається до конфліктної мовленнєвої дії, тому що менш досвідчені 
колеги бачать його неспроможність надати хворому ефективну допомогу, ставлять під сумнів його 
дії, й головне, що Романо сам розуміє: він робить щось неправильно і це спричиняє його 
негативноемоційний стан:  

Elizabeth and Romano are operating on Lucy.  
Elizabeth: There's too much bleeding, I can't identify the source.  
Romano: More suction.  
Elizabeth: Abdominal lap pads, I'll pack off the liver.  
Nurse: BP's 105 over 70.  
Romano: All right, angled potts, now. 
Elizabeth: What are you doing?  
Romano: Pringle maneuver. I have to cut down this blood loss. More suction dammit!  

(ER, All in the Family) 
У кількісному відношенні внутрішньоособистісні конфлікти складають 7 % від усіх випадків 

реалізації макротеми "Лікування хворого". 
• внутрішньоособистісні конфлікти при реалізації макротеми "Робота лікарні" спричинені 

невдачами кар’єрного характеру, найчастіше це звільнення з роботи. Наприклад, лікар Сімур 
звертається до Дейзі, яку щойно звільнили з посади; конфронтаційність Дейзі вмотивована її важким 
психологічним станом.  

"You’re a splendid nurse, I should suppose, but you’re too kind and forgiving, my dear; they’ll be 
twisting you round their thumbs in a few months." 

"That’s an unkind remark to make," said Daisy coldly, "but I suppose only to be expected of you. I 
know your opinion of me is low…" 

She added with a snap, "not that I care about it. I shall be sorry to leave the twins but nothing will give 
me greater pleasure than the thought that I need never see you again." 

(Neels, Valentine for Daisy) 
У кількісному відношенні внутрішньоособистісні конфлікти складають 18% від усіх випадків 

реалізації макротеми "Робота лікарні". 
У дискурсивних реалізаціях обох макротем внутрішньоособистісних конфліктів не зареєстровано. 
• міжособистісні конфлікти при реалізації макротеми "Лікування хворого" спричинені різницею 

в поглядах на способи діагностики, використання медичних препаратів, хід консервативного й 
оперативного втручання, дотримання професійних цінностей. У наступному прикладі лікарі 
конфліктують через різні погляди на обстеження пацієнта: 

"Don’t uncover him for any longer than you have to." 
"I’m not stupid, Guy." 
"And you’re an expert?" He wasn’t so far from the truth, but why did he have to make it sound like she’d 

committed some kind of crime? Jennifer’s hand curled around the stethoscope but she was now hesitant to 
expose Digger’s chest to listen to his breath sounds. 

"I know what I’m doing." 
 (Roberts, Her Emergency Knight) 
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У кількісному відношенні міжособистісні конфлікти складають 82% усіх випадків реалізації 
макротеми "Лікування хворого". 

• міжособистісні конфлікти при реалізації макротеми "Робота лікарні" також спричинені 
наявністю протиріччя між медпрацівниками щодо виконання посадових обов’язків, дотримання 
графіка роботи тощо. Наприклад, лікар дорікає медсестрі за те, що вона переплутала ім’я підчас 
телефонної розмови: 

When he’d seated himself facing her, Alex said smoothly, "Sorry to dissapoint you, but the name is 
Carradine. Alex Carradine. Not Cuthbert, Dibble or Grubb." 

Zoey bent her head as her cheeks began to burn. 
"I’m sorry. I didn’t know who I was talking to when I said that." 

(Gordon, Fire Rescue) 
У кількісному відношенні міжособистісні конфлікти складають 93% усіх випадків реалізації 

макротеми "Робота лікарні". 
• міжособистісні конфлікти також зареєстровані при реалізації обох макротем, наприклад:  
‘What’s the problem?’ a cool authoritative voice asked from somewhere above her head, Zoey looked up 

to see the man from across the road observing her. 
‘Suspected heart attack,’ she said briefly. 
He quickly knelt beside her and observed the removal man. 
‘I’m ready to resuscitate if he stops breathing,’ she told him, ‘but at the moment he’s just about holding 

on.’ 
‘I’ll take over,’ he said in that same cool voice. ‘In this sort of situation amateurs can do more harm that 

good. So if you’ll just give me some space…’ 
‘I know exactly what I’m doing,’ she him, equally coolly. 

(Gordon, Fire Rescue) 
Конфлікт починається, коли чоловік питає про діагноз тоном, що демонструє прагнення 

домінування (мікротема tлх4 – встановлення діагнозу, макротема "Лікування хворого"), потому 
виникає суперечка, кому виконувати професійні обов’язки (tрл3 – виконання професійних обов'язків / 
перевищення повноважень, макротема "Робота лікарні"). 

Міжособистісні конфлікти охоплюють усі 100% реалізації обох макротем. 
Кількісні характеристики співвіднесення мотиваційних типів конфлікту та тематичної організації 

АПМКД ілюструє рис. 2. 
Мотив конфліктних дій безпосередньо пов'язаний з його метою: вербалізація 

внутрішньоособистісного конфлікту має на меті тільки психологічні чинники, тимчасом як 
вербалізація міжособистісного конфлікту спрямована на досягнення певної позамовної мети. "Викид" 
негативних емоцій у випадках внутрішньоособистісного конфлікту має на меті (хоча, можливо, й не 
усвідомлено) стабілізацію психологічного стану індивіда. Мета міжособистісних конфліктів лежить у 
площині професійної діяльності. Так, реалізуючи макротему "Лікування хворого", в АПМКД мовець 
прагне до оптимізації процесу лікування. Мета оптимізації процесу лікування охоплює: 

• оптимізацію діагностики; 
У наступному прикладі молодий лаборант пропонує голові відділення впровадити більш досконалі 

методи діагностики для встановлення діагнозу: 
"It’s for a blood sensitization test, Dr Pearson. For my wife. Dr Dornberger ordered it." 
"Why Cooms serum?" 
"It’s for an indirect Cooms test, Doctor." 
"Tell me – is there something special about your wife?" 
Pearson’s voice had an edge of sarcasm. "What’s wrong with the saline and high-protein tests? The same 

as we use for everybody else?" 
Alexander swallowed nervously. There was a silence. Pearson said, "I’m waiting for an answer." 
"Well, sir." Alexander hesitated, then blurted out, "I suggested to Dr Coleman – and he agreed – it would 

be more reliable if, after the other tests, we did a – " 
"Cut it out!" The words were loud, harsh, brutal. As he said them Pearson slammed his hand down on the 

pile of forms and the table beneath. There was silence in the laboratory. 
(Hailey, Final Diagnosis) 

• оптимізацію призначення лікарських засобів і ходу консервативного лікування; 
Наприклад, Андрю заперечує корисність вживання медичного препарату вагітним жінкам й указує 

на можливі негативні наслідки дії цього препарату: 
‘What the hell do know about local problems and regulations? What right have you to come here and tell 

Ecuador how to run this country?’ 
Andrew’s face went white. ‘The right I have is that I’m a doctor! And I know that pregnant women who 

take these tablets will have babies with flippers instead of arms. Do you know what the pharmacist told me 
today? He said, yes he had heard about Thalidomide, but he didn’t know these tablets were the same thing 
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because they’re called Ondasil. And in case you don’t know, Celia, or you don’t want to know, Thalidomide 
has been sold by dug companies under fifty-three different names’. 

(Hailey, Strong Medicine) 
• оптимізацію оперативного втручання; 
У наступному прикладі Тесса не погоджується з Аланом, що пацієнт не має шансів вижити, й до 

останньої хвилини продовжує операцію:  
‘Losing control blood pressure’. The anaesthetic nurse was yelling for Alex to come. ‘Pulse one – seventy 

– six’. 
‘Liver, spleen, pancreas, gut, probably her kidneys as well’, James said quickly beside her, assessing the 

damage as she frantically suctioned blood to try and clear a view for him. ‘Forget it, Tessa. No chance’. 
‘She’s alive.’ 
‘Only technically’. Alex had come running. ‘Ventricular fibrillation on the monitor. Shall I shock?’ 
‘No’ 
‘Yes.’ Tessa spoke at the same time as James. 
But Axel was watching James and he didn’t move. ‘Strait line,’ he said quietly, after a few fraught 

seconds. ‘That’s it. Finished.’ 
(Shelton, A Surgeon’s Search) 

У кількісному відношенні мета комуніканта при реалізації макротеми "Лікування хворого" у 
АПМКД розподіляється так: переважає оптимізація діагностики (47%), оптимізація консервативного 
лікування складає 28%, оптимізація оперативного втручання – 25%. 
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Рис. 2. Співвідношення тематичної організації та мотиваційних типів конфлікту в англомовному 

професійному медичному конфліктному дискурсі. 
 

Реалізуючи макротему "Робота лікарні", мовець прагне до оптимізації діяльності медичної 
установи. Мета оптимізації виконання професійних обов'язків охоплює: 

• дотримання морально-етичних і юридичних норм; 
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Наприклад, Хільда засуджує колегу, який нічого не зробив, аби припинити вживання наркотиків 
одним із членів їхнього колективу: 

‘Why did you do nothing?’ 
‘I tried. At the hospital. Four years ago.’ 
‘And no one there would listen?’ 
‘Something like that.’ 
‘Could you have tried harder?’ 
‘Yes, he said. ‘Looking back now, I think I could have.’ 

(Hailey, Strong Medicine) 
• дотримання й належне виконання посадових обов'язків; 
Старша медсестра закидає Сью несвоєчасність підготовки чистої білизни. 
‘How he survives it is a miracle,’ Sue had remarked only that morning. ‘He’s so massively fat to be so 

frantic. I’ll bet blood pressure is sky high!’ 
‘Well, do hurry!’ Miss Martel snapped behind her. ‘It’s late now and you will have him up here, raging. 

I’ve asked you over and over again, Miss Barton, to have the laundry ready on time.’ 
‘But, Miss Martel,’ said Sue, reasonably, ‘I started out here to do the laundry once before, and you asked 

me to go to the dispensary. I’m awfully sorry I was so long, but I couldn’t help it. The prescription wasn’t 
quite ready.’ 

‘You always have an excuse, don’t you, Miss Barton?’ 
‘But it was your own – ‘Sue bit her lip and fell silent. 

(Boylstone, Sue Barton – Seniour Nurse) 
Слід зауважити, що при реалізації макротеми "Робота лікарні" мовець може переслідувати і власну 

мету, наприклад, Дженіфер відстоює своє право кар'єрного зростання; Гай, її колега та батько її 
майбутньої дитини, виступає проти:  

"I‘ve got a job interview tomorrow afternoon for a position of head of department." She lifted her chin a 
fraction. "It’s always wanted and I’ve worked damn hard to get there." 

"Good for you," Guy said coldly. "I’m sure you’ll be successful." 
"I’ve got a very good chance. It’s certainly not something I’m going to throw away." 
"And how will that work?" Guy’s words dripped ice. 
"Raising a child and being head of department in one of the country’s busiest ED’s?" 
"I’ll employ a nanny." Jennifer snapped back. 

(Roberts, Her Emergency Knight) 
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Рис. 3. Кількісне співвідношення цілей конфлікту при реалізації макротем в англомовному 

професійному медичному конфліктному дискурсі. 
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У кількісному відношенні при реалізації макротеми "Робота лікарні" метою комуніканта 
найчастіше є дотримання морально-етичних і юридичних норм – 44%, далі йде дотримання 
професійних обов’язків – 39%; оптимізація власної мети – 17%. 

При реалізації обох макротем комунікант переслідує декілька із перелічених цілей. 
Кількісне співвідношення мети комуніканта і тематичної організації АПМКД ілюструє рис. 3. 
Таким чином доходимо висновку, що мотивом суб’єкта в АПМКД є переважно конфлікт інтересів 

– міжособистісний конфлікт, а мета суб’єкта переважно репрезентована цілями спільної діяльності, 
при цьому наявні певні кореляції між варіюванням ситуаційних чинників мотив, мета та тематичною 
організацією АПМКД. 

Перспективою роботи є аналогічний аналіз професійно-непрофесійного медичного конфліктного 
дискурсу. 
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Кудоярова О. В. Мотивы и цели конфликта в общении англоязычных медиков. 

Статья посвящена анализу взаимосвязи факторов конфликтной ситуации мотив, цель и 
тематической организации англоязычного профессионального медицинского конфликтного дискурса. 

Установлены параметры варьирования характеристик ситуационных факторов, исследованы 
корреляции этих характеристик с макро- и микротемами. Проанализированы характеристики 
ситуационных факторов "мотив" и "цель" в конфликтном общении англоязычных медиков. 

Kudoyarova O.V. Conflict Motives and Aims in English-speaking Medical Workers Communication. 

The article deals with the interconnection of such situational factors as motive, aim and the English 
professional medical conflict discourse thematic organization. The research results in setting the boundaries 

for situational factors characteristic features and establishing correlations between these characteristic 
features and themes and topics. The situational factors' "motif" and "aim" characteristics in the conflict 

communication of English-speaking doctors are analysed. 
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ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ 

У статті йдеться про поняття "гендеру", об’єктивується значення стереотипів гендерної 
поведінки в лінгвістиці з позицій постмодернізму. Значення гендерно маркованих одиниць  мови 

подається як фрейм, здатний до "вбудовування" у фреймову мережу дискурсу, що задіює 
регулятивний потенціал гендерних еталонів та стереотипів. 

Злам тисячоліть у лінгвістиці ознаменувався черговою зміною моди на ракурс мовних явищ, 
появою і реалізацією в лінгвістичних дослідженнях іншого "стилю мислення". Відбувся поворот до 
розгляду мовних явищ під антропоцентричним кутом зору, тобто визначилася настанова 
досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, культурою, 
світоглядом як окремого індивідуума, так і мовного колективу, до якого він належить. У центрі 
лінгвістичної уваги опинився детермінований певною культурою користувач мовою – суб’єкт, що 
пізнає світ, мислить, оцінює, відчуває [1: 33]. 

Прийнятий у лінгвістиці антропоцентричний підхід до мови акцентує увагу на всіх параметрах 
людської особистості, що відбиваються в мові – основному засобі конструювання ідентичності. 
Гендер, що трактується як культурно зумовлений і соціально відтворений феномен, є одним із таких 
параметрів. Причиною введення в науковий опис терміну гендер є необхідність застосування нової 
термінології в аспекті антропоцентричного підходу при дослідженні мовних явищ. Цей термін 
покликаний підкреслити суспільно конструйований характер статі, її конвенціональність, 
інституціональність і ритуалізованність.  

Метою статті є об’єктивувати гендерні стереотипи та маніфестувати домінування гендерно 
зумовлених мовленнєвих стратегій і тактик  в англомовному дискурсі. 

Становлення та інтенсивний розвиток гендерних досліджень у лінгвістиці припадає на останнє 
десятиліття ХХ сторіччя, що пов'язано із зміною наукової парадигми в гуманітарних науках під 
впливом постмодерністської філософії. Нове розуміння процесів категоризації, відмова від визнання 
об'єктивної істини, інтерес до суб'єктивного, до приватного життя людини, розвиток нових теорій 
особи, зокрема теорії соціального конструктивізму, призвели до перегляду наукових принципів 
вивчення категорій етнічність, вік і стать, що інтерпретувалися раніше лише як біологічно 
детерміновані. 

Термін "гендер" прийшов у лінгвістику з антропології на початку 70-х років XX століття. Його 
вперше використав Г. Рубін у статті "Обмін жінками".  Призначення терміну "гендер" (від англ. 
gender – cімейна, родова традиція, зв’язок поколінь) полягає у розмежуванні соціокультурних (gender) 
та суто біологічних (sex) характеристик чоловіка та жінки як членів певної етнокультурної спільноти 
[2: 7]. 

У механістичній онтології гендер трактують як біологічно детерміновану категорію, що 
відображена в одиницях мови та моделях мовленнєвої поведінки й пояснює їх функціонування [3: 4-
5]. Основним результатом численних зарубіжних досліджень гендерного компоненту різнорівневих 
одиниць англійської мови є висновок про андроцентризм мовної природи, що постає як наслідок 
(C. Miller, K. Swift) і водночас причина соціальної нерівноправності статей у патріархальному 
англомовному соціумі (S. Ehrlich, R. King). 

Аналіз мовленнєвої поведінки статей, розпочатий О. Єсперсеном, проводять у межах класичної 
(W. Labov, L. Milroy) та феміністської соціолінгвістики (M. Baumann, I. Crouch, B. Dubois, 
G. Gallahorn, G. Garcia та деякі інші), психолінгвістики (P. Smith), конверсаційного аналізу 
(D. Cameron, P. Fishman, H. Henley, J. Holmes та інші), міжкультурної комунікації (M. Goodwin, 
D. Maltz, R. Borker, Tannen та інші),  а також дискурс-аналізу (D. Cameron, J. Coates, P. Eckert, K. Hall 
та деякі інші). 

Вітчизняна та російська гендерна лінгвістика репрезентована культурологічними розвідками 
гендерного концептуального змісту на матеріалі лексики (О. Л. Бєссонова, О. С. Бондаренко, 
О. В. Дудоладова, М. С. Колеснікова, О. С. Волинчик), фразеології (І. В. Зикова, Д. Ч. Малішевська), 
паремії (Ю. В. Абрамова, А. В. Кириліна), соціолінгвістичними (Є. М. Бакушева, Н. Ф. Верхоланцева, 
О. Д. Петренко), дискурсивними дослідженнями мовленнєвої поведінки статей, аналізом гендерного 
аспекту художнього дискурсу (Н. Д. Борисенко, О. Л. Козачишина), рекламного дискурсу 
(Є. В. Милосердова), психолінгвістичними роботами (О. І. Горошко, С. К. Табурова, А. М. Холод). 
Комплексний  аналіз  гендерно маркованих одиниць (далі – ГМО) граматичного, лексичного та 
фразеологічного рівнів, зареєстрованих в англомовному публіцистичному дискурсі 70-х років XX – 
початку XXI століть подається у дослідженні А. П. Мартинюк [3]. 
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Водночас залишається коло невирішених питань стосовно  синтаксичних одиниць, які 
використовуються в авторському ідіолекті як стереотипні фреймові сполуки. Не виясненим є також 
регулятивний потенціал частотності гендерно маркованих лексичних одиниць у  семантико-
синтаксичному полі предикативної конструкції, прототипно співвіднесених з особою жіночої чи 
чоловічої статі. 

 Визначення гендеру як продукту дискурсу передбачає висвітлення проблеми регулятивного 
впливу мови на формування гендерної ідентичності індивіда як члена соціуму, що структурує 
дискурс цього соціуму і водночас зазнає регулятивного впливу дискурсу. Стрижневу роль у 
презентації гендерної соціокультурної інформації у процесі гендерної соціалізації індивіда відіграють 
різнорівневі ГМО, тобто одиниці, що фіксують статеву належність референта. ГМО, позначаючи 
референтів чоловічої й жіночої статі, актуалізують у дискурсі весь асоціативний потенціал, що 
відбиває історично сформований соціокультурний зміст когнітивних категорій маскулінності і 
фемінінності, тобто уявлення про сукупність типових і/чи бажаних анатомо-біологічних, емоційних, 
психічних, соціокультурних і поведінково-психологічних характеристик, асоційованих з належністю 
індивіда до чоловічої чи жіночої статі в певній лінгвокультурі [3: 5]. 

Новітні концепції, що сформувалися в лінгвістиці в результаті залучення до лінгвістичного опису 
даних психології, біології пізнання, культурології, філософії й низки інших антропоорієнтованих наук 
змінили точку зору на традиційний когнітивний підхід, при якому пізнання – це формування нових 
ментальних репрезентацій, що відображають реальність. Згідно з концепціями, що виникли під 
впливом праць Х. Матурани, Дж. Лакоффа й нового осмислення ідей Є. Гуссерля й М. Хайдеггера, 
основна функція мови полягає не стільки в передачі інформації й здійсненні референції до незалежної 
від неї реальності, скільки в орієнтації особистості в її власній когнітивній області; мова, таким 
чином, розглядається як система орієнтованої поведінки, де конотація відіграє вирішальну роль. У 
зв'язку із цим значимість індивідуальних параметрів суб'єкта, що говорить, суттєво зростає. Стать 
людини – одна з його найважливіших як екзистенціальних, так і суспільно значимих характеристик, 
яка багато в чому визначає соціальну, культурну й когнітивну орієнтацію особистості у світі, у тому 
числі за допомогою мови. 

Хоча гендерна концепція була деякою мірою підготовлена попереднім нагромадженням фактів і їх 
осмисленням, вона оформилася в самостійний науковий напрямок лише в період постмодернізму. Це 
стало можливим завдяки відмові від постулату про те, що існує деяка зовнішня стосовно людського 
пізнання істина. Визнання множинності істини, її суб'єктивності сприяло розвитку антропоморфного 
погляду на свідомість і мислення й, отже, посиленню уваги вчених до різних параметрів людської 
особистості. Гендерна самоідентифікація входить до числа когнітивних ресурсів як окремого 
індивіда, так і суспільства. Відповідно до цього гендер може бути розглянутий як вимір, як параметр 
дослідження в багатьох суспільних науках, у тому числі й у лінгвістиці. 

Зупинімося детальніше на тому, що принципово нового внесли в теорію пізнання ті тенденції 
сучасної думки, які часто характеризуються як постмодернізм: постструктуралізм, деконструктивізм, 
постмарксизм і деякі течії фемінізму. У багатьох випадках розбіжності між ними досить таки значні. 
Хоча вони не позбавлені спільних рис, які й можуть бути детерміновані як постмодерністські [4; 5]. 

По-перше, всі зазначені вище течії відкидають стійкі епістемологічні основи, незаперечні 
теоретичні передумови й закономірності. Їх поєднує недовіра до абсолютних або універсальних норм 
і всеосяжних теоретичних систем, відхід від картезіанської логіки. 

По-друге, вони ставлять під сумнів ідею раціонального, єдиного суб'єкта, яка була основою 
західної думки з часів епохи Просвіти, воліючи розглядати суб'єкт як соціально й лінгвістично 
фрагментваний. 

По-третє, представники цих течій, схиляючись до  плюралізму, фрагментарності й невизначеності, 
відкидають положення про соціальну цілісність, як і поняття причинності [6]. 

Врешті-решт, усі напрямки постмодерністської думки визнають мовну концепцію реальності, 
бачачи в тому, що ми сприймаємо як реальність, соціально й лінгвістично сконструйований феномен, 
результат наслідуваної нами лінгвістичної системи. Світ, стверджують вони, може бути пізнаваний 
тільки через мовні форми, отже, наші уявлення про нього не можуть відображати реальність, яка 
існує поза межами мови. Ці уявлення можуть бути співвіднесені тільки з іншими мовними 
вираженнями.  

У такий спосіб доводиться залежність свідомості індивіда від стереотипів мови. Передбачається, 
що у свідомості кожного окремого індивіда відбивається деяка сукупність текстів, які визначають 
відношення людини до дійсності, і  в результаті її поведінка опосередковується дискурсивною 
практикою. Внаслідок цього мові надається винятково важливе значення, а лінгвістика стає однієї із 
центральних наук. Якщо свідомість індивіда уподібнена тексту, то  людина як суб'єкт "розчиняється в 
текстах-свідомостях, які є великим інтертекстом культурної традиції" [7: 225]. 
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У зарубіжній лінгвістиці сформувався гендерологічний напрямок, що вивчає, з одного боку, 
зафіксовані в мові стереотипи фемініності й маскуліності, а також гендерні асиметрії, а з іншого − 
особливості мовної поведінки чоловіків і жінок. 

Сучасні дослідники відзначають, що "якщо мовна картина світу – це зафіксована в мовних знаках і 
виявлена у формах мовної діяльності (текстах, дискурсах) мовна свідомість, то гендерні ознаки – це 
сутнісні прояви пізнання світу крізь призму чоловічої й жіночої свідомості, що виявляють 
особливості номінативної й комунікативної діяльності чоловіків і жінок, обумовлені статевою 
особливістю мовної діяльності й мовної поведінки" [8: 8]. 

Організація гендерної інформації в англомовному дискурсі регульована мережею фреймових 
структур, що відбивають гендерні стереотипи й еталони англомовної лінгвокультури. Стереотип 
трактують як мінімізоване й конкретизоване, "суперфіксоване, суперстійке" уявлення про предмет чи 
явище, що асоціюється з конкретним концептом. Наприклад, уявлення про типового американського 
політика місить таку інформацію: "займає улесливу позицію, зарозумілий, безчесний" [2: 34]. 

Розлянемо інший приклад. Висловлювання You think like a woman має ілокутивну силу образи, 
оскільки в англомовних етнокультурах жінці стереотипно приписувати нелогічність мислення, тоді як 
висловлювання  You think like a man позбавлене такої ілокуції. У результаті, навіть якщо суб’єкт 
дискурсу не поділяє стереотипного уявлення  про відсутність логіки у жінок і, більш того, думає  що 
нелогічно мислять саме чоловіки, він/вона не може досягти ілокуції образи за допомогою 
висловлення  You think like a man, оскільки подібне прочитання спирається на його/її особисту 
думку/уявлення, тоді як уявлення  про жіночу логіку (або її відсутність) є продуктом конвенції, що 
входить до пресупозиційного фонду  будь-якого представника англомовної культури [2: 35]. 

А. П. Мартинюк трактує гендерний стереотип як історично зумовлене, мінімізоване, типізоване і 
структуроване у вигляді фрейму уявлення, що склалося у колективній свідомості певного 
лінгвокультурного соціуму, про атрибути, що є властивими/невластивими  індивіду, якого соціум 
кваліфікує чоловіка або жінку, а еталон – як уявлення про атрибути, що є бажаними/небажаними для 
цього індивіда [2: 47]. 

Стереотипи  фемінінності та  маскулінності в західних культурах є діаметрально протилежними 
[9]. Якщо для типово чоловічої поведінки характерними вважаються такі риси, як активність, 
рішучість, прагнення до змагання та досягнень, то для жіночої – пасивність, нерішучість, 
комфортність, залежність, відсутність логічного мислення  та прагнення до досягнень [10]. Ці 
стереотипи досить стійкі в багатьох соціумах, безвідносно до того, наскільки вони відповідають 
дійсності. Стереотипи слугують своєрідним дзеркалом відображення реальності, хоча й досить 
кривим дзеркалом [11].  

Писемне художнє мовлення, звичайно ж, наділене певною специфікою в порівнянні із  усним 
мовленням, оскільки останнє є спонтанним, невідшліфованим, тоді як писемне, навпаки, свідомо 
планується та спрямовується автором для досягнення певного ефекту [12: 97]. Саме цей момент 
примусив деяких дослідників засумніватися в існуванні значних відмінностей між чоловічим та 
жіночим писемним варіантом мовлення. Однак, як зауважує Д. Танен [10], сучасні порівняльні 
дослідження усного та писемного художнього мовлення свідчать про те, що між звичайною розмовою 
та писемним художнім мовленням зв’язок набагато тісніший, аніж це здавалося раніше: в 
художньому мовленні розвиваються ті ж самі тенденції, що й в усному мовленні. 

У стереотипних уявленнях про гендерні особливості художнього мовлення знаходимо риси, 
аналогічні  гендерним стереотипам усного мовлення. Так, стереотип про глобальність чоловічого та 
обмеженість жіночого когнітивного стилю поширюється і на художнє мовлення автора-чоловіка та 
автора-жінки. Згідно із цими постулатами представники двох статей пишуть про різні речі: "…якщо 
соціальними ролями жінки у суспільстві, у першу чергу, є роль матері, дружини, дочки чи коханки, то 
жінки-письменниці писатимуть швидше про ці свої ролі, особливо з позицій їх стосунків із 
чоловіками. Представники чоловічої статті, з іншого боку,  виконують ролі батьків, чоловіків, синів 
та коханців, разом з тим вони є генералами, моряками, детективами тощо. Їхні ролі традиційно 
багатші, ширші, аніж жіночі, тому вони й писатимуть про різноманітніші речі, а тому й 
відрізнятиметься їхня лексика" [13]. 

Жіночу мовну поведінку характеризують як ввічливу й гіперкоректну, (Р. Лакофф [11]), як більш 
"гуманну", (А. В. Кирилина [4]). На думку дослідників це проявляється в тому, що жінки частіше 
використовують емфазу, частіше чоловіків ухиляються від прямої відповіді на запитання (Р. Лакофф 
[11]), жінки схильні до вживання престижних, стилістичних підвищених форм, книжкової лексики (Т. 
В. Гомін [15]), ввічливіших форм, аніж чоловіки (А. М. Тихомирова, Ф. І. Никоновайте [14]). 

Мова чоловіків "компактніша" (значення коефіцієнта зв’язності вище). (Е. І. Горошко [16]) 
Чоловіки в ситуації змішаної комунікації розмовляють більше, ніж жінки, перебивають жінок, 
задають напрямок розмови. 



Ю. П. Мельник. Об’єктивація гендерних стереотипів у сучасній лінгвістичній науці 

113 

На морфологічному рівні дослідниками також відзначається ряд особливостей. Так, дієслів у мові 
чоловіків набагато менше, але чоловіки виявили чітку преференцію до використання дієслів 
недоконаного виду в активному стані. Статистично значимими для чоловічої писемної мови стали 
співвідношення вживань "іменників до дієслів" (на користь іменників) і "прислівників до 
прикметників" (прикметники зустрічаються частіше прислівників) (Е. І. Горошко [16]). 

За даними дослідників, у чоловіків спостерігається тенденція до частішого використання 
іменників (Т. Б. Крючкова [18]), у мові чоловіків зафіксована більша кількість абстрактних іменників 
(А. А. Вейлерт [17], Т. В. Гомін [15], Е. І. Горошко [16]), причому власних імен більше в жінок, у 
чоловіків значно більше загальних іменників (А. А. Вейлерт [17]).  

Відомості про використання синтаксичних конструкцій у мові чоловіків і жінок показують 
найбільш суперечливі дані залежно від досліджуваного матеріалу. Так, аналіз мови персонажів 
англійських драматичних творів демонструє риторичні питання й незакінчені висловлення з 
функцією імпліцитності як приналежність персонажів-жінок (Н. Д. Борисенко [19]). Результати цього 
дослідження корелюють із даними дослідження чоловічої й жіночої мови А. М. Тихомирової, 
Ф. І. Никоновайте про те, що "жінки часто вилучають слова, частіше чоловіків використовують 
риторичні питання" [14].  

Дослідження Н. Д. Борисенко [19] трактує еліптичні конструкції із пропущеним підметами, як 
нехтування правилами граматики, і синтаксичну транспозицію (прямій порядок слів у питанні в 
англійській мові), що свідчить про наявність  іронії, як більш характерної ознаки мови персонажів-
чоловіків. З такими висновками корелюють дані дослідження І. М. Сєрової [20] про перевагу 
замовчування в мові чоловіків-письменників. Однак за даними Е. І. Горошко [16], у мові чоловіків 
зареєстрована нижча частота неповних речень і еліптичних конструкцій, а також набагато рідше 
зустрічаються й пропозиції з інвертованим порядком слів. 

Мові чоловіків-письменників приписується синтаксична експресивність за рахунок використання 
різноманітних синтаксичних повторів з розширенням, підсиленням і уточненням, розчленовування 
синтаксичної структури. (І. М. Сєрова [20]). Чоловіка частіше вживають підрядний, а не сурядний 
зв'язок (Е. І. Горошко [16]).  

Водночас зауважимо, що наразі немає дослідження як демонструвало б наповнення 
предикативних конструкцій гендерно маркованими елементами. Саме в побудові гендерно 
маркованого синтаксичного поля підрядного речення у складі англійської поліпредикативної 
структури ми й вбачаємо перспективу проведення подальшого дослідження в зазначеному руслі. 
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Мельник Ю. П. Обьективация гендерных стереотипов в современной лингвистической науке.  

В статье речь идет о понятии "гендер". Обосновывается зависимость сознания индивидуума от 
стереотипов языка с позиций модернизма. Значение гендерно маркированной единицы языка 
представлено в виде фрейма, способного "встраиваться" во фреймовые структуры дискурса, 

задействуя регулятивный потенциал гендерных эталонов и стереотипов. 

Melnik Yu. P. Gender Stereotypes in Modern Linguistics. 

The article deals with the notion of "gender". The meaning of gender stereotypes is explained from the point 
of view of modernism. The meaning of а language unit is viewed as a frame-structure integrated into 

cognitive structures of discourse, reflecting gender stereotypes. It is claimed that being part of a gender 
stereotype a gender-marked language unit functions in discourse as a gender-specific regulator of 

individuals’ behaviour. 
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КАТЕГОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ СУПЕРНИЦТВО 
ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена дослідженню способів осмислення суперництва як явища, взаємодії, процесу й 
властивості, представлених одиницями сучасної англійської мови. Інваріантно-варіантна структура 
семантичного змісту концепту СУПЕРНИЦТВО впорядковує його категоріальні, класифікаційні та 

диференційні ознаки, а також лексичні одиниці, що його об’єктивують. 

Серед сучасних напрямів мовознавства одне з пріоритетних місць займає когнітивна лінгвістика, в 
якій вивчення мови передбачає розуміння не лише її сутності, а й механізмів пізнання навколишньої 
дійсності. Установленню глибинних закономірностей взаємодії структур людської свідомості з 
формами її вербалізації сприяє аналіз семантичної структури номінативних одиниць (М. М. Болдирєв, 
О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, А. Е. Левицький, М. М. Полюжин, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, 
Дж. Р. Тейлор). Номінативні можливості мовної картини світу реалізують насамперед лексичні 
одиниці, які підлягають концептуальному аналізу для досягнення мети лінгвокогнітивного 
дослідження – реконструкції змісту концепту СУПЕРНИЦТВО.  

Структура концепту є необхідною умовою його існування і входження в концептосферу. Вона 
зумовлена його змістом – сукупністю когнітивних ознак (КО), які відображають окремі властивості 
осмисленого предмету або явища. Структура концепту включає компоненти різної когнітивної 
природи і описується як перерахування КО, що належать кожному з них. Таким чином, аналізу 
підлягає одночасно зміст і структура концепту [1: 15, 81], представлені у значенні номінативних 
одиниць. Метою дослідження є виокремлення категоріальних ознак лексичних одиниць сучасної 
англійської мови на позначення суперництва – іменників (188), прикметників (78) і дієслів (157). 

Утворенню концепту передують когнітивні процеси концептуалізації й категоризації. 
Концептуалізація – це процес пізнавальної діяльності людини, який полягає в осмисленні, 
впорядкуванні й структуруванні інформації, що надходить по різноманітних каналах до людини [2: 
93; 3: 47]. Головна роль, яку концепти відіграють у мисленні – категоризація [4: 16; 5: 27]. Без 
процесу категоризації неможливий жоден  акт пізнання чи мовлення [6: 144]. Він є у вузькому 
значенні підведенням явища, об’єкта, процесу тощо під певну рубрику досвіду, категорію [2: 42; 4: 
16; 5: 66; 7: 739]. У широкому розумінні – це процес виділення самих категорій шляхом членування 
зовнішнього й внутрішнього світу людини згідно з сутнісними характеристиками його буття; це 
результат класифікаційної діяльності [2: 42]. Створення типового образу і формування прототипу 
відбувається завдяки категоризації [8: 97]. 

У категоріальній структурі змістовні ознаки досліджуваного концепту організовані за ступенем 
їхнього узагальнення, абстракції та становлять поняття суперництва. Поняттєвий рівень [9: 186] є 
центральною ділянкою змістовної структури концепту, оскільки відображає об’єктивні, колективні 
знання про позначуване. Поняття виступають раціонально осмисленими концептами [10: 302] і в 
основному співпадають у членів соціуму, не дивлячись на індивідуальні інтереси кожної людини і 
особливості її мислення. Система понять не відбиває всі знання, якими володіє індивід, а лише – один 
із рівнів його організації, що представлене у найбільш узагальненому й абстрагованому вигляді [11: 
208-209]. За посередництвом прототипу, який кореспондує з поняттям – типовими ознаками, 
здійснюється референція концепту [8: 95; 12: 16;  13:  37].  Перший етап процесу номінації – 
формування поняття про предмет як представника цілого класу в результаті номінативного ходу, який 
призводить до номінативної тактики (вербалізації інформації) і стратегії (використання обраної 
лексичної одиниці у висловленні) [14: 31]. Семантична організація когнітивних ознак (КО) концепту 
суперництво структурована за принципом прототипу. Ядро, яке представлене словами з корнем -rival-, 
вміщує КО, виокремлені внаслідок концептуального аналізу цих одиниць. Навколо ядра розміщуються 
синоніми лексем rival / rivalry, а отже, – додаткові КО, не активовані ядерними лексемами. Отже, 
поняття як мисленнєва категорія високого порядку виходить за межі простого узагальненого образа і 
викриває найбільш суттєві ознаки предмета у всій складності їхніх взаємозв’язків і 
взаємозалежностей. 

Категоріальна структура не притаманна образно-асоціативній та ціннісній складовим концепту 
(терміни В. І. Карасика), оскільки останні представлені переважно фразеологічними одиницями, які 
групуються не за лексико-граматичними класами слів (частинами мови), а за тематичним принципом. 
Тематичні ж угрупування представляють лексичну категоризацію, яка не є тотожною мовній 
категоризації [15: 10].  
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Лексичні одиниці, які об’єктивують концепт СУПЕРНИЦТВО, належать різним частинам мови. 
Останні є лексико-граматичними класами слів, або лексико-граматичними мовними категоріями. 
Вони демонструють взаємозалежність онтологічних і гносеологічних категорій, тобто буття і 
свідомості. Цей взаємозв’язок забезпечує мовну репрезентацію знань про природні об’єкти, категорії 
та концептуальні структури, що їх відображають, а також про категоризацію природніх для мови 
об’єктів – слів. Адже концептуальний простір мови багатовимірний: вона слугує засобом збереження 
й передачі інформації про світ, а також знання мовних значень і категорій. Лексико-граматичні класи 
є засобом проекції навколишнього світу у свідомості мовців, створюючи ментальну модель [15: 9-14]. 
У частинах мови відображаються основні мисленнєві категорії людської свідомості [16: 11; 17: 154], 
розкриваються способи концептуалізації світу. Структурні й змістовні когнітивні характеристики 
лягають в основу формування мовних значень і категорій [15: 11-12]. Субстанції, дії та властивості є 
основними  поняттями, представленими в категоріальній семантиці номінативних одиниць [17: 192]. 

Структура лексико-граматичних категорій, які корелюють з частинами мови, є в дослідженні 
інваріантно-варіантна. Вона є логічною, або гносеологічною класифікацією, що передбачає рух від 
вищого рівня до нижчого. Інваріантами слугують найбільш загальні, суттєві характеристики [15: 14], які 
впорядковують не лише варіантні КО, а й мовні одиниці, що позначають концепт [1: 90-91]. 

       У ролі найзагальніших характеристик концепту, які є основою формування лексико-
граматичних категорій, тобто інваріантом, виступають категоріальні ознаки, вербалізовані 
імпліцитними категоріальними семами: явище, взаємодія, процес і властивість. У якості варіанту 
виступають класифікаційні КО, які відображають певний аспект, параметр категоризації відповідного 
об’єкту або явища та узагальнюють однорідні диференційні КО в структурі концепту. Класифікаційні 
характеристики є спільними для ряду концептів і представлені у значенні лексичних одиниць 
родовими семами. Диференційні  КО, актуалізовані видовими семантичними компонентами, 
усвідомлюються людиною і відображаються в структурі відповідного концепту як окремі елементи 
його змісту. Виявлені диференційні характеристики  інтерпретуються як об’єктивація певних 
класифікаційних ознак. Виокремлення КО дає можливість встановити особливості концептуалізації 
денотата концепту [1: 148] (див. Таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Категоріальна структура концепту СУПЕРНИЦТВО 

Елементи 
структури 

Інваріант Варіант               Інваріант Варіант 

Лексико-
граматичний 
клас з архісемою 

Категоріальна КО Класифікаційна КО Диференційна КО 

‘rivalry’ явище 1) ситуація 
2) відчуття 

‘rival’ взаємодія Безпосередні учасники дій: 
агенси 

‘rival’ процес 
3) дії учасника 
4) стан прояву 
властивостей учасника 

‘rival’ властивість 
5) характеристика учасника 
6) характеристика дій 
7) характеристика ситуації 

1) характеристики    
особи / 
характеристики дій; 
2) ядерні            
(у семантиці 
архілексем) / 
навколоядерні   
(у семантиці 
синонімів архілексем  
rival /rivalry) 

 

Так, у семантиці класу лексичних одиниць з архісемою 'rivalry', які вербалізують концепт 
СУПЕРНИЦТВО, відбита категоріальна ознака "явище". У ролі її варіантів виступають класифікаційні КО 
"ситуація" і "відчуття", а диференційні КО об’єднуються в групи: "характеристика учасника" і "харак-
теристика дій". Остання ознака є релевантною, оскільки іменники зберігають значення дії [18: 50].  

Серед найменувань явища суперництва лексема rivalry є основним представником у сучасній 
англійській мові:′rivalry is a situation or feeling of active and continuous competition for the same single 
goal between two or more people of the same standard striving to win in the same field from equaling, 
approaching equality or outdoing someone in some qualities, abilities, objects that only one can possess′ [19: 
1422; 20: 1076; 21: 859]. Родові семи ′situation′, ′feeling′ представляють класифікаційні КО концепту 
СУПЕРНИЦТВО "ситуація" і "відчуття". Назви ситуації, наприклад, scramble – a motocycle race over 
rough ground  [19: 1470; 20: 1115] та meeting – sports competition or a set of horse or dog racing for a 
common purpose as worship [19: 1027; 20: 772] різняться ознакою дії "засіб": meeting (′horse, dog′), 
scramble (′motorcycle′). Назви відчуття поділяються на позначення ворожості, злості (hostility – 
unfriendliness, ill disposition, enmity, anger (ЛСВ1) [19: 138]), заздрості (envy – desire to possess the same 
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[19: 418; 21: 316]) та радості, задоволення (enioyment – the feeling of pleasure you get from having or 
doing something, or something you enjoy doing (ЛСВ1) [19: 518]).  

Такі розряди слів, як іменники, субстантивні прикметники, герундії у якості імен речей [22: 96] 
уособлюють когнітивну категорію предметності [23: 8] й іменують концепт як сутність [24: 126]. У 
значенні одиниць з архісемою ′rival′ втілена категоріальна ознака "взаємодія". Взаємодія можлива за 
умови існування як мінімум двох її учасників. Їхні мовні позначення відображають численні аспекти 
соціальних відносин, що реалізуються в людській діяльності,  і відносяться  до категорії імен діяча, 
прототиповим фокусом якої розглядається агенс [25: 240, 243]. Тому варіантною характеристикою, 
представленою цими лексемами, є класифікаційна КО концепту СУПЕРНИЦТВО "безпосередні учасники дій: 
агенси". Її представляють родові семи ′someone′, ′one′, ′person′ тощо.  

Семантична ознака, яка корелює з ознакою діяча, об’єднує  семантику особи дій і самих дій. Тому 
диференційні КО, виокремлені на базі видових сем, діляться на дві групи: 1) ті, що характеризують 
безпосереднього учасника дій або суперника, і корелюють зі статичними семантичними ознаками; 
2) ті, що конкретизують дії учасника і співставляються з динамічними семантичними ознаками. Так, 
семами ′aggressive′, ′energetic′ і КО "якісна характеристика учасників" – агресивно заповзятливий, 
рішучий, енергійний об’єднані лексичні одиниці: belligerent – one who is aggressive, assertive, hostile, or 
combative [19: 126; 20: 112]; dynamo – a forceful energetic individual (ЛСВ2) [19: 491; 20: 389]; enemy – 
one that is hostile seeking to injure, overthrow or  confound an opponent [19: 516]; fireeater – a person who 
displays very militant or aggressive partisanship (ЛСВ2) [20: 471]; foe – an enemy, adversary [19: 620]; go-
getter – an aggressively enterprising, determined, energetic person who is likely to be successful [19: 696; 
20: 537]. Лексема enemy протиставляється іншим одиницям ряду диференційною видовою семою, яка 
об’єктивує КО концепту суперництво "стратегічна мета дій". 

Інваріантною, категоріальною ознакою лексичних одиниць з архісемою ′rival′ є "процес". В 
основі дієслівної семантики лежить вираження статичних і динамічних властивостей обєкту [26: 22]. 
Варіантними класифікаційними КО концепту СУПЕРНИЦТВО є "дії учасників" (attack – to take initiative 
in a struggle against an enemy using violence (ЛСВ2) [19: 81; 20: 79]; dispute – to struggle trying to get 
control of something or win something (ЛСВ3) [19: 452; 20: 362]) і "стан прояву якостей учасника" (top – 
to be the most successful (ЛСВ2) [19: 1752]; outdo – to be better or more successful than someone else at 
doing something [19: 1167; 21: 712]).  

Оскільки прикметник виражає граматичне значення якості чи властивості як ознаку певного 
предмету [27: 160] – образ дії, відношення, приналежність класу [28: 11], схильність до чогось [29: 
267], то у семантиці одиниць з архісемою ′rival′ міститься імпліцитна сема, яка корелює з 
категоріальною ознакою "властивість". Її варіантами є класифікаційні КО "характеристика 
учасника" (vicious – dangerously aggressive, marked by violence or ferocity, may directly oppose (ЛСВ4) 
[20: 1393]; assertive – dominating, allowing no denial or opposion, behaving in a confident way [19: 76; 21: 
56]) і  "характеристика дій" (challenging – arousing competitive interest, thought [19: 246; 20: 205]; 
captious – calculated to confuse, entrap, or entangle in argument (ЛСВ2) [20: 184]). 

Таким чином, до досліджуваної групи іменників входять найменування взаємодії та явища 
суперництва, прикметники позначають властивості учасників і їхніх дій, дієслова представлені 
позначеннями процесу. Лексеми з категоріальною когнітивною ознакою "явище" позначають 
ситуацію і відчуття суперництва, "взаємодія" – безпосередніх учасників дії; "властивість" – 
характеристики учасників, їхніх дій, ситуації суперництва; "процес" – дії і стан суперників. Поділ 
лексичних одиниць, що об'єктивують концепт СУПЕРНИЦТВО у сучасній англійській мові, на лексико-
граматичні класи за категоріальними ознаками розкриває способи концептуалізації суперництва: як 
явища, взаємодії, процесу, властивості. Перспективним є дослідження семантичних відносин у межах 
виокремлених класів слів сучасної англійської мови на позначення суперництва.   
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Савчук И. И. Категориальные особенности представления концепта СОПЕРНИЧЕСТВО в 
современном английском языке.  

Статья посвящена исследованию способов осмысления соперничества как явления, взаимодействия, 
процесса и свойства, представленных единицами современного английского языка. Инвариантно-
вариантная структура семантического содержания концепта СОПЕРНИЧЕСТВО систематизирует 

его категориальные, классифицирующие и дифференцирующие признаки, а также объективирующие 
его лексические единицы. 

Savchuk I. I. Category Peculiarities of Representing the Concept RIVALRY in Contemporary English. 

The article focuses on ways of rivalry conceptualization: it can be viewed as a phenomenon, interaction, 
process and quality verbalized by language units belonging to various lexico-grammatical classes of words. 
The invariant-variant structure of the semantic content of the concept under analyses classifies not only its 

categorial, classifying and differentiating features, but also lexemes representing it in Modern English. 
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ОДНОСЛІВНІ ІДІОМИ ЯК ЗНАКИ ІЛЛОКУЦІЇ, МАРКЕРИ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ 
ТА ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ КОГЕРЕНТНОСТІ ДИСКУРСУ 

У статті розглянуто прагматичний потенціал однослівних ідіом, окреслено особливості 
англомовного публіцистичного дискурсу та визначено роль однослівних ідіом у розгортанні сукупної 

іллокутивної сили дискурсу. Встановлено, що однослівні ідіоми в сучасному англомовному 
публіцистичному дискурсі виступають як знаки іллокуції, маркери інтенціональності та як засоби 

забезпечення прагматичної когерентності дискурсу. 

На сучасному етапі розвитку суспільства засоби масової інформації (ЗМІ) є потужним 
інструментом регуляції поведінки членів лінгвокультурної спільноти. З огляду на це, актуальності 
набувають дослідження прагматичного потенціалу мовних одиниць з позиції теорії мовленнєвого 
впливу. Метою статті є визначення ролі однослівних ідіом (ОІ) та ступеня їх участі у формуванні та 
розгортанні сукупної іллокутивної сили дискурсу. Сучасний публіцистичний дискурс (ПД) 
характеризується такими ознаками: політична свобода, свобода слова, зниження культури мовлення, 
втрата стандартів за формою та змістом, поява великого прошарку економічної лексики, наявність 
реклами, відкритість до запозичень, поява вульгарної і забороненої тематики і, відповідно, лексики, 
набуття публіцистикою рис усного мовлення (оралізація публіцистики), плюралізація ПД у 
висвітленні однакових подій, а також емоційність, образність, оцінність та персоніфікація особистості 
автора [1]. 

Суть функції впливу в межах ПД полягає у тому, що ЗМІ не просто інформують адресата, а 
"підказують" йому як саме слід ставитися до предмету повідомлення, які висновки слід зробити та 
яких заходів ужити. Поняття "мовного впливу" є ширшим за поняття "мовної маніпуляції", оскільки 
останнє є підвидом першого та визначається прихованим характером впливу. Маніпулятивний вплив 
є прихованим програмуванням особистого ставлення до позначуваних фактів [2; 3; 4; 5; 6; 7]. Сила 
маніпуляції полягає у тому, що в людини, яка піддається дії маніпулятивного впливу, зберігається 
ілюзія самостійності у прийнятті рішень та виконанні дій [3: 75]. 

У зв'язку з цим, актуальності набуває питання регулювання суспільної думки через ЗМІ. Оскільки 
використання інформації тісно пов'язане із проблемою керування, то ЗМІ, що спрямовано на масове 
споживання, можна розглядати як особливу соціально-інформаційну систему, що виконує функції 
орієнтації [8]. 

У структурі свідомості людини, яка є об’єктом маніпуляції, виокремлюють мішені впливу, 
психологічно вразливі місця, на які здійснюється вплив [3: 75; 4: 115]. Велику роль у процесі впливу 
на свідомість відіграє апеляція до емоцій адресата. Досить часто мовці замінюють логічні доводи 
емоційною оцінкою, асоціацією, апеляцією до усталеної суспільної думки, здорового глузду або ж 
загальноприйнятого символу. Прийоми адресанта-маніпулятора ретельно культивуються і подаються 
як аналітичні міркування та логічну аргументацію. Насправді ж вони приховують таємну апеляцію до 
підсвідомих почуттів та мисленнєвих стереотипів з метою їх пожвавлення та інтенсифікації [5: 159-
162]. 

Сфера ідіоматики взагалі та підклас ОІ зокрема, здатні здійснювати опосередкований вплив 
завдяки образності та емотивній оцінці, що експлікують ставлення до позначуваного. ОІ визначається 
нами як одно- або багатоосновна лексична одиниця, що характеризується структурно-семантичною 
цільнооформленістю, узуальною стійкістю, переосмисленим значенням, образністю, експресивністю, 
емотивною оцінністю та є продуктом креативної рефлексивно-номінативної діяльності носіїв мови, 
спрямованої на посилення регулятивного потенціалу мовного знака шляхом вторинної номінації. 

 Ідіоми-фразеологізми є більш експліцитними за своїм характером внаслідок усталеної та 
відтворюваної у готовому вигляді структури речення або словосполучення. Це робить їх більш 
помітними на фоні тексту повідомлення. ОІ є формально спорідненими з іншими лексичними 
одиницями мови, що вказує на їх відносну латентність у порівнянні з ідіомами-фразеологізмами. ОІ 
здійснюють вплив через емоційну сферу людини, залишаючись при цьому майже непомітними для 
пересічного споживача ЗМІ. Під час сприйняття тексту адресант нібито "підключається" до 
свідомості адресата, переходить на його "колію думки" і переживає висвітлюванні події через призму 
автора. ОІ при цьому функціонують у якості прихованих вказівок на те, як слід розуміти 
повідомлення. Реципієнт підсвідомо (оскільки вони спрямовані на емоційну сферу) сприймає 
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вказівки, але в нього залишається оманливе враження незалежності формування думки та 
самостійності прийняття рішень. 

Зважаючи на те, що реципієнт у ПД представлений великою кількістю споживачів ЗМІ, їх спільне 
"підключення" до свідомості автора спричиняє формування суспільної думки у напрямку, вигідному 
для адресанта. Широке розповсюдження ЗМІ зумовлює появу та панування "одновимірної 
свідомості" [9], яку отримує автор внаслідок маніпуляції масовою свідомістю. 

Неможливо здійснити ефективний вплив без детального дослідження його об’єкту – аудиторії, на 
яку він спрямований. Наприкінці ХІХ ст. починає кардинально змінюватися концепція людини у 
суспільстві. Якщо раніше для керування народними масами достатньо було імперативних заходів, 
покарань та залякувань, то ХХ-ХХІ ст. характеризується процесом персоніфікації особистості. "Низи" 
отримують певні права, втрачається страх перед "верхами" – закони, політичні партії та різні 
організації стають на захист прав людини. У людини з’являється свобода вибору та самостійність у 
прийнятті рішень. У сучасних умовах, для успішного керування суспільством, виникає необхідність 
переконувати широке коло людей, що різняться за рівнем освіти, культури тощо. За умов плюралізму 
думок та політичної боротьби стало необхідним переконувати людей у своїй правоті [10: 171]. 

Адресат масової комунікації на відміну від адресата в ситуації безпосереднього діалогічного 
спілкування – це не присутній у ситуації комунікативного акту реальний індивід, а потенційна, 
невизначена безліч осіб. Тому автор тексту масової інформації сам моделює свого типового адресата, 
здійснюючи комунікативний акт, розрахований на певну групу, що виокремлюється за гендерною, 
віковою, національною, соціальною, конфесійною, світоглядною тощо ознаками [11]. 

Прагматика, як окремий напрям дослідження лінгвістичних явищ, пов’язана з вирішенням низки 
питань функціонування мови, а саме: комунікативне вживання мови у цілому, комунікативний вплив 
на аудиторію з певною метою, засобів та умов досягнення цієї мети, розуміння та інтерпретація 
висловлення, дослідження імпліцитного у мові (прихованих семантичних ознак та підтексту), 
контекстуальності мови як особливого явища тощо [12: 5]. 

Основним компонентом у структурі прагматичного змісту дискурсу є іллокутивна сила, яка його 
маніфестує. Якщо ОІ є іллокутивним знаком у дискурсі, то, відповідно, вона є маркером іллокуції 
конкретного висловлення. Іншими словами, ОІ, як знак іллокуції, надає інформацію про те, як слід 
інтерпретувати пропозицію у висловленні. 

Іллокутивна сила визначається трьома факторами [13: 171-173]: ілокутивною метою, напрямком 
пристосування між висловленням і об’єктивною реальністю та умовою щирості або розбіжністю у 
психологічних станах комунікантів. Іллокутивна мета визначається змістом самої іллокуції, 
наприклад, наполяганням, погрозою, небажанням, захопленням, схваленням тощо. Відношення між 
висловленням та об’єктивним світом у мовленнєвих актах складаються таким чином, що деякі 
іллокуції прагнуть зробити так, щоб пропозиційний зміст відповідав світу, а інші – щоб світ 
відповідав змісту пропозиції. Умова щирості або розбіжності психологічних станів комунікантів 
полягає у тому, що незацікавлений у співробітництві комунікант може надавати хибні висловлення, 
що знижують ефективність комунікації або ж виконувати невластиву для нього роль у процесі 
спілкування. Отже, на результат обрання суб’єктом дискурсу певної ОІ впливає співвідношення між 
власною комунікативною метою, правилами спілкування та доцільністю ОІ у контексті зазначеної 
мети та правил. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що ОІ у сучасному англомовному ПД виступають 
як знаки іллокуції, маркери інтенціональності та як засоби прагматичної когерентності дискурсу. 
Прагматичні настанови зумовлюють вибір автором ідіоматичних знаків, оскільки вони імпліцитно 
передають значний обсяг інформації про призначення ідіоми щодо здійснення певного впливу на 
реципієнта [14: 10]. Вибір мовного засобу можна інтерпретувати як "мовний вчинок", що 
характеризує того, хто цей вчинок робить. Якщо мовець бере на себе роль судді, то його особистий 
погляд на світ, його позиція як суб'єкта мови есплікується тоді, коли він обирає мовні засоби, що 
містять конотації [15: 143]. 

У сучасному англомовному публіцистичному дискурсі ОІ виступають як знаки іллокуції, маркери 
інтенціональності та засоби прагматичної когерентності дискурсу. Притаманна ОІ внутрішня 
прагматика сприяє формуванню та розгортанню сукупної іллокутивної сили дискурсу. Для 
підтвердження цієї тези розглянемо скорочений варіант статті під назвою "Global Obesity" [16]: <...> 
Television and air conditioning meant she spent hours lazing on the sofa, devouring sunflower seeds. Her 
farming weight – 45 kilos – spiked (стрімко зростати) to 84. <...> In highly polluted areas, adults who want 
to exercise have to buy gym memberships; fears of crime and traffic keep kids in their yards. No wonder 
urban obesity rates are skyrocketing (стрімко зростати). <...> In some parts of the world, this ‘progress’ 
has been so rapid that people have leapfrogged (рухатися нерівномірно, стрибками) from famine to fat in 
a single generation. <...> Grazing (безперервно їсти протягом дня (ніби худоба на пасовищі) is itself a 
recent American import to Europe which has always been a diehard (непохитний, незмінний) three-meal-
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a-day zone. <...> As family life and work hours around the world start to look more American, eating habits 
are following suit. Portion sizes are ballooning (зростати, збільшуватися) <...>. 

Автор занепокоєний станом здоров’я людей на початку третього тисячоліття. Зазначається, що у 
порівнянні з першою половиною ХХ ст. кількість людей з надмірною вагою стрімко зросла і це 
призвело до поширення захворювань, які на сьогодні є загрозою для всього людства.  

У цьому автор звинувачує американський спосіб життя (As family life and work hours around the 
world start to look more American, eating habits are following suit), екологічні та соціальні проблеми (In 
highly polluted areas, adults who want to exercise have to buy gym memberships; fears of crime and traffic 
keep kids in their yards), урбанізацію суспільства (No wonder urban obesity rates are skyrocketing), 
розповсюдження високих технологій, що утримують людину від фізичної діяльності та розвивають 
лінощі (Television and air conditioning meant she spent hours lazing on the sofa, devouring sunflower 
seeds). Оповідач жалкує про втрату колишніх ідеалів, традицій та нав’язування нових (Grazing is itself 
a recent American import to Europe which has always been a diehard three-meal-a-day zone). У такий 
спосіб автором есплікуються інтенціональні стани занепокоєння, зневіри, розчарування та 
необхідності негайних дій. ОІ diehard (непохитний, незмінний) символізує руйнацію здорового 
суспільства та експлікує ностальгічні настрої. У висловленні In some parts of the world, this 'progress' 
has been so rapid that people have leapfrogged from famine to fat in a single generation наголошується на 
швидких темпах розповсюдження жахливих наслідків ожиріння навіть у країнах, які нещодавно 
потерпали від голоду. Автор навмисно вдається до гіперболізації, щоб показати справжні масштаби та 
швидкість наближення катастрофічної небезпеки. Красномовним є вживання слова progress у лапках, 
яке антонімічно змінює його значення на regress, з дейктичним займенником this, що висвітлює 
сарказм адресанта. Кульмінацією висловлення є ОІ leapfrogged, що сигналізує про катастрофічну 
швидкість тенденції. Провідну роль у розгортанні сукупної іллокутивної сили повідомлення 
відіграють ОІ spike (стрімко зростати), skyrocket (стрімко зростати), balloon (зростати, збільшуватися), 
за допомогою яких автор наочно зображує карколомну швидкість глобалізації процесу ожиріння 
людства з метою ефективного впливу на свідомість реципієнтів. Загалом, повідомлення можна 
визначити як макромовленнєвий акт попередження-поради. 

Оповідач навмисно вживає ОІ, оскільки бажає, щоб адресат дізнався про його інтенціональний 
стан. Без експлікації інтенціонального стану адресанта вкрай важко досягти необхідного впливу на 
реципієнта. Вживання ОІ, об’єднаних спільною інтенцією сприяє розгортанню і нагнітанню 
іллокутивної сили та перетворює текст статті на іллокутивний макроакт. ОІ spike (стрімко зростати), 
skyrocket (стрімко зростати), leapfrog (рухатися нерівномірно, стрибками), diehard (непохитний, 
незмінний), balloon (зростати, збільшуватися) є вузлами, що проводять ідею стрімкого насування 
катастрофи крізь усе повідомлення і зчіплюють його окремі частини у єдине ціле. Зазначені ОІ є 
семантично, стилістично, та прагматично пов’язаними між собою, що дозволяє їм функціонувати у 
якості системи або ланцюжка підсилених сигналів тривоги що сприяє іллокутивній когерентності 
дискурсу. Послідовність підсилених індикаторів інтенціональних станів автора, вербалізованих у 
вигляді ОІ, підсвідомо привертає та утримує увагу реципієнта, що, у свою чергу, забезпечує 
оптимальні умови для досягнення необхідного перлокутивного ефекту. Отже, ОІ, пов’язані єдиною 
інтенцією утворюють ідіоматичний контекст, який слід розглядати як складний іллокутивний акт. 

Повідомлення являє собою послідовність іллокутивних актів (переважно асертивних), сукупною 
іллокутивною метою яких є прагнення автора попередити адресата про небезпеку, що наближається. 
Факти, про які йдеться у твердженнях, будуть прийняті до уваги реципієнтом, якщо вони далі 
пояснюються і обґрунтовуються та повідомляються причини того, чому мовець надає їм великого 
значення. Обґрунтовуючи факти, автор прагне надати оцінку цим фактам та вплинути на адресата з 
метою виникнення в останнього аналогічної оцінки. У публіцистичному дискурсі однослівні ідіоми 
здатні виконувати низку різноманітних функцій, але провідною серед них є експресивна функція, що 
відіграє визначальну роль у процесі регуляції поведінки членів мовного колективу. Отже, однослівні 
ідіоми є потужним засобом здійснення ідеологічного, психологічного, культурного та релігійного 
впливу при формуванні й зміні оцінок, думок, переконань та поведінки членів мовного колективу. Ці 
одиниці виступають у дискурсі як маркери іллокуції й інтенціональності та як засоби прагматичної 
когерентності дискурсу. Перспектива дослідження вбачається у подальшому детальному вивченні 
прагматичного потенціалу різноструктурних ідіоматичних одиниць та їх ролі у формуванні сукупної 
іллокутивної сили повідомлення у різних типах дискурсу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Стернин И. А. Социальные факторы и публицистический дискурс / И. А. Стернин // Массовая культура на 
рубеже ХХ-ХХІ веков. Человек и его дискурс : [сборник научных трудов / под ред. 
Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной]. – М. : "Азбуковник", 2003. – С. 91-108. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди / Э. Берн. – М. : Издательство Эксмо, 2003. – 320 с. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  
 

122 

3. Битянова М. Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей / М. Р. Битянова. – М. : 
Издательство ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с. 

4. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е. Л. Доценка. – М. : ЧеРо, 
Издательство МГУ, 1996. – 344 с. 

5. Ермаков Ю. А. Манипуляция личностью: смысл, приемы, последствия / Ю. А. Ермаков. – Екатеринбург, 
1995. – 208 с. 

6. Куницына В. Н. Межличностное общение : [учебник для вузов] / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, 
В. М. Погольша. – СПб : Питер, 2001. – 544 с. 

7. Почепцов Г. Г. Имиджеология / Г. Г. Почепцов. – М. : "Рефл-бук", К. : "Ваклер", 2000(а). – 768 с. 
8. Володина M. H. Воздействующая функция языка СМИ / М. Н. Володина // Язык СМИ – основное 

средство воздействия на массовое сознание. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – 
М. : Издательство МГУ, 2003. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/ text12/03.htm.  

9. Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М. : REEL-book, 1994. – 344 с. 
10. Стернин И. А. Фактор адресата в речевом воздействии // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 

2004. – № 1. – С. 171-178. 
11. Кобозева И. М. Фактор адресата в общении / И. М. Кобозева // Лингво-прагматический аспект анализа 

языка СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М. : Издательство МГУ, 2003. – 
Режим доступа : http://evartist.narod.ru/text12/08.htm#з_04.  

12. Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в 
зарубежной лингвистике. – 1985. – Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – C. 5-30. 

13. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – 
1986. – Вып. 17. – С. 170-194. 

14. Добрыднева Е. А. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии: Автореф. дис. … д-ра 
филол. нук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Е. А. Добрыднева. – Волгоград, 2000. – 38 с. 

15. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 
143 с. 

16. Newsweek/August 11, 2003. – Режим доступу : http://newsweek.com/. 
 

Матеріал надійшов до редакції 13.04. 2009 р. 

Сингаевская А. В., Мосейчук А. М. Однословные идиомы как знаки иллокуции, маркеры 
интенциональности и как средства обеспечения прагматической когерентности дискурса. 

В статье рассмотрен прагматический потенциал однословных идиом, определены особенности 
англоязычного публицистического дискурса и роль однословных идиом в формировании общей 

иллокутивной силы дискурса. Установлено, что однословные идиомы в современном англоязычном 
публицистическом дискурсе функционируют как знаки иллокуции, маркеры интенциональности и как 

средства обеспечения прагматической когерентности дискурса. 

Syngaivska A. V., Moseichuk O. M. One-word Idioms as Illocution Indicators, Intentionality Markers and 
Means of Providing Pragmatic Coherence of Discourse. 

The paper focuses on pragmatic potential of one-word idioms, peculiarities of present-day English 
journalistic discourse as well as the role of one-word idioms in shaping the total discursive illocution. 

It has been ascertained that in the present-day English journalistic discourse one-word idioms function as 
illocution indicators, intentionality markers and means of providing pragmatic coherence of discourse. 
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ДО ПИТАННЯ ГРИ СЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті на матеріалі англійської мови розглядаються деякі аспекти каламбурного осмислення та 
обігравання різних типів семантико-структурних відношень  лексичного рівня, а також 

структурних елементів слова на рівнях морфеміки і словотворення. Гра слів саме на цих рівнях 
супроводжується графічними видозмінами акцентованого і переосмисленого компонента.  

У широкому комплексі виражально-зображальних засобів мови [див., зокрема: 1] помітне місце 
посідає явище гри слів, що полягає у "спеціальному використанні звукової, лексичної або граматичної 
форми слів, а також частин слів, фразеологізмів, синтаксичних конструкцій для створення певних 
фонетико- та семантико-стилістичних явищ, що ґрунтується на зіставленні й переосмисленні, 
обіграванні близькозвучних або однозвучних мовних одиниць з різними значеннями" [2: 37]. Термін 
"гра слів", таким чином, стосується обігравання мовних одиниць не тільки на лексичному рівні, як це 
випливає з його вужчого розуміння, а й на інших мовних рівнях. Крім того, всупереч поширеній у 
літературознавчій і мовознавчій стилістиці думці явище гри слів не слід розуміти як цілковито 
ідентичне поняттю каламбуру. Останній є одним з різновидів цього явища, який полягає у 
використанні зовнішньої подібності або тотожності мовних одиниць з метою досягнення 
гумористичного (жартівливого, іронічного, сатиричного) ефекту. 

Явище гри слів найповніше досліджене на фонетичному (це насамперед різноманітні звукові 
повтори) та лексичному (обігравання значень полісемічного слова, омонімів та паронімів) рівнях. 

Значно менше це явище вивчене у словотворенні й особливо в граматиці (в морфеміці, морфології, 
синтаксисі), хоч на цих мовних рівнях воно також є одним із традиційних і досить поширених 
семантико-стилістичних засобів. 

З огляду на сказане вище, явище гри слів та, зокрема, каламбуру як одного з його основних 
різновидів, потребує поглибленого і розширеного підходу – з урахуванням його функціонування на 
різних мовних рівнях та у вигляді різних структурних побудов. Мета дослідження полягає, по-перше, 
в дослідженні особливостей функціонування явища гри слів на різних мовних рівнях – насамперед 
тих, які досі менше привертали до себе увагу дослідників, по-друге, в подальшому вивченні 
особливостей семантико-структурної організації конструкцій з елементами гри слів. Завдання 
дослідження, що випливають з поставленої мети, полягають у тому, щоб дати опис особливостей 
функціонування явища гри слів на різних мовних рівнях (у лексиці, морфеміці і словотворенні); 
простежити функціонування явища гри слів у мові гумористичних текстів, а також у текстах таких 
жанрових різновидів, які досі менше злучалися до аналізу (це, зокрема, рекламні тексти, тексти SMS-
повідомлень та ін.). Об’єктом дослідження є масив висловлень з елементами гри слів в англійській 
мові, а предметом – особливості структури та функціонування мовних одиниць з елементами гри слів. 

Як уже зазначалося вище, основним виявом явища гри слів, на думку багатьох лінгвістів, 
виступають стилістичні засоби створення комічного ефекту [3; 4; 5; 6], іншими словами, термін "гра 
слів" ототожнюється з поняттям "каламбур". З іншого боку, явище гри слів визначається як таке, що 
ґрунтується на навмисному зіставленні в одному контексті або в тексті і в уявленні реципієнта двох (і 
більше) мовних одиниць з подібним або тотожним звучанням, але з різним значенням. На сприйнятті 
значення слова тільки через його форму ґрунтується явище "народної етимології" – "факти хибного 
розуміння походження або значення мовної одиниці, коли їй на основі випадкової формальної 
подібності або тотожності з іншою одиницею, більш знайомою мовцеві, помилково приписуються і 
значення чи мотивація, аналогічні цій останній" [7: 371]. За ознакою наявності або відсутності 
стилістичної заданості гра слів – як спеціально побудований мовний засіб – протиставляється явищу 
"народної етимології", яке хоч і ґрунтується, як і гра слів, на семантичному зближенні мовних 
одиниць, між якими реально існує тільки випадковий повний або частковий збіг у формі, але це 
зближення має не усвідомлюваний самим мовцем, спонтанний характер. Проте в самій мові між цими 
двома явищами не завжди можна провести однозначну межу, оскільки у випадках гри слів 
виділяються явища жартівливої (іронічної, глузливої, сатиричної) "етимологізації", наприклад:  

English professor: "What is the difference between an active verb and a passive verb?" 
Student: "An active verb shows action, and a passive verb shows passion" [8: 12], пор. active verb 

"активне дієслово", action "дія", passive verb "пасивне дієслово", passion "пристрасть". 
Найрізноманітніші форми вияву гра слів має на лексико-семантичному рівні – як обігравання слів-

омонімів, значень полісемічного слова й особливо слів-паронімів. Щодо використання омонімів у 
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ролі чинника каламбурних обігравань слів Л. А. Булаховський зауважував: "Можлива неясність 
фразного змісту, залежна від властивих мові усталених у ній омонімів, ... може знайти своє спеціальне 
застосування у грі словами, дотепних навмисно організованих непорозуміннях, легке розплутання 
яких дає своєрідну насолоду. Багаті на омоніми мови, як-от англійська або з слов’янських чеська, 
становлять у цьому відношенні вдячніший за інші інструмент. Будучи серед інших важчими 
іноземцеві щодо ясності, вони прекрасне джерело мовного гумору..." [9: 432-433]. 

Введення омонімів у контекст каламбурного характеру є традиційним прийомом словесної гри в 
текстах творів гумористичного жанру, наприклад: 

The movie manager was furious. "What's the matter?" asked his assistant. "Is anything wrong?" 
"Anything wrong!" he snored. "Why, you've advertised for next week: 'Smiling Eyes – with a strong cast!'" 
[8: 98], пор. cast "акторський склад" і cast "косоокість". 

Роль полісемії в ділянці семантико-стилістичних засобів мови для творення словесної гри набагато 
вагоміша, ніж роль омонімії. Пор. обігравання двох значень дієслова to join "приєднуватися до" і 
"з’єднати (повінчати)" у наступному прикладі: 

Lloyd had taken his girl friend to lunch and she had spoken to a nice-looking man at the next table. "Is 
that man a friend of yours?" asked Lloyd. "Yes", she replied. "Then I think I'll ask him to join us". "Oh, 
Lloyd, this is so sudden!" "What's so sudden?" "Why – why – he's our minister" [8: 106]. 

Оскільки в самій мові слів, що мають звукову близькість, значно більше, ніж слів, що мають 
цілковиту тотожність форми, пароніми ще частіше використовуються як засіб словесної гри. 
Зіставлення в тексті близькозвучних слів породжує нове, оригінальне, зовсім несподіване їх 
осмислення, наприклад: 

Gibbon, the historian, was one day attending the trial of Warren Hastings in Westminster Hall, and 
Sheridan, having perceived him there, took occasion to mention "the luminous author of 'The Decline and 
Fall of the Roman Empire'". After he had finished one of his friends reproached him with flattering Gibbon. 
"Why, what did I say of him?" asked Sheridan. "You called him the luminous author." "Luminous? Oh, I 
meant voluminous!" [8: 85], пор. luminous "видатний" і voluminous "плідний (про письменника)". 

Досить помітне місце в явищі словесної гри посідають різноманітні випадки обігравання 
компонентів слова в межах будови слова (на письмі можливі графічні модифікації). На рівні будови 
слова явище словесної гри може реалізовуватися шляхом переосмислення етимологічного значення 
компонента. Досить популярними є жартівливі "етимологізування" частин слова, наприклад: 

One day Luther Burbank was walking in his garden when he was accosted by an officious acquaintance 
who said: "Well, what are you working on now?" "Trying to cross an eggplant and milkweed", said 
Burbank. "And what under heaven do you expect from that?" Burbank calmly resumed his walk. "Custard 
pie", he said [8: 92]. 

Жарт побудований на тому, що в назви рослин eggplant "баклажан" і milkweed "молочай" входять 
слова milk і egg, тобто назви продуктів, необхідних для приготування тіста. Випадки аналогічного, 
свідомо неправильного "етимологізування" спостерігаються на лексичному рівні (див. згадані вище 
приклади на зразок  active –  action,  passive –  passion). Але на відміну від рівня морфеміки, де 
переосмислюється окремий компонент слова, на лексичному рівні відбувається переосмислення слова 
в цілому. 

Як засіб привернення уваги до семантики складових компонентів слова шляхом асоціювання їх з 
одно- або близькозвучними словами виділяється явище "розшифровування" компонентів абревіатур і 
графічних скорочень або й звичайних слів як нібито початкових елементів відповідних інших слів – 
окремого слова, членів словосполучення або навіть речення. 

"Розшифровування" структури слова має переважно жартівливу, іронічну або емоційно-
експресивну спрямованість і часто використовується в мові реклами з метою привернення уваги 
потенційного покупця до пропонованого товару. Наприклад, назва фірми-виробника побутової 
техніки LG розшифровується як Life's Good, а саме розшифровування пишеться безпосередньо під 
назвою торговельної марки для створення позитивних асоціацій. 

"Розшифровування" потрібного слова графічно може робитися у формі акростиха, коли це слово 
подається по вертикалі, а кожна з його букв починає по горизонталі певний текст: 

Thank you for your 
Eagerness to teach 
And 
Care for our children, 
Helping us in 
Educating them to be 
Responsible, respectable people. 
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В окремих випадках "розшифровування" може спиратися не тільки на початкові звуки (літери) 
опорних слів. Наприклад: 

V… is for Valentine, you are my only Valentine. 
A… is for Always be yours. 
L… is for Love at its most extreme. 
E… is for Everlasting love; Ecstatic love. 
N… is for Never-ending love. 
T… is for we will always be Together forever. 
I… is for you being Intelligent and Innocent. 
N… is for Nature's naughty way of saying I love you. 
E… is for Eternity, our love is so ever lasting. 
Гра слів на рівні словотворення відбувається у взаємодії з рівнем морфеміки. Спостерігаються 

випадки аналогії, тобто утворення нового слова шляхом переосмислення одного слова за зразком 
іншого. Як відзначає Д. М. Шмельов, "при встановленні нових, не властивих слову як такому 
зближень, мовці можуть змінювати звукову форму слова, ніби "прояснюючи" його внутрішню форму, 
а тим самим уносячи в слова додаткові експресивно-смислові відтінки... Є... характерний випадок 
такого переінакшування звукової форми, при якому "мотивується" тільки якась частина слова..., 
причому "залишок" так і лишається не мотивованим з погляду словотвірних моделей..." [10: 203-204]. 
Наприклад: 

Without love – days are Sadday, Moanday, Tearsday, Wasteday, Thirstday, Frightday, Shatterday… so 
be in love every day (Love SMS Text Message), пор. sad "сумний", moan "стогін", tears "сльози", waste 
"пустеля", thirst "спрага", fright "страх",  to shatter "руйнувати (плани, надії)". 

Дослідниця цього явища на матеріалі англійської мови І. Е. Сніховська так визначає механізм 
асоціативного зближення мовних одиниць на основі їх фонетичної подібності: "... фоносемантична 
ігрема виникає в результаті зближення мовної одиниці-прототипа зі співзвучною лексемою-
мотиватором, внаслідок чого смислова інтерпретація базується на фонетичних стимулах" [11: 103-
104]. 

Гра слів на рівні морфеміки та словотворення найчастіше, порівняно з виявами цього семантико-
стилістичного явища на інших мовних рівнях, супроводжується графічними видозмінами 
акцентованого і переосмисленого компонента, завдяки чому він більше увиразнюється і дістає більше 
шансів привернути увагу читача. Одним із способів графічного виділення потрібного компонента 
слова для увиразнення його асоціативного зв’язку з якоюсь іншою мовною одиницею є 
відокремлення його в межах слова за допомогою дефіса. Наприклад: 

"I say, Tom-ass, how are things?" asked one smart aleck of his acquaintance named Thomas. 
Unfortunately, the smart aleck had forgotten his own name was Samuel, for Thomas retorted: "I’m fine, Sam-
mule, and you?" [8: 96], пор. ass "віслюк",  mule "мул". 

Таким чином, семантико-стилістичне явище гри слів може реалізовуватися на різних мовних 
рівнях. Незважаючи на те, що на рівнях морфеміки і словотворення гра слів є одним із традиційних і 
досить поширених семантико-стилістичних засобів, на цих мовних рівнях досліджуване явище 
вивчене значно менше, ніж на рівні лексико-семантичних категорій. Це зумовлює перспективу 
подальшого розвитку теорії гри слів на матеріалі різних мовних рівнів і на основі різних типів 
семантико-структурних відношень у мові (полісемії, омонімії, паронімії) та мовних процесів 
(аналогії, контамінації тощо). 
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Тымчук Е. Т. К вопросу игры слов в английском языке. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты каламбурного переосмысления и обыгрывания 
разных видов семантико-структурных отношений лексического уровня, а также структурных 

элементов слова на уровнях морфемики и словообразования в английском языке. 
Именно на этих уровнях игра слов сопровождается графическими видоизменениями 

акцентированного и переосмысленного компонента. 

Tymchuk O. T. The Problem of Play on Words in the English Language. 

The article deals with some aspects of punning interpretation of diverse types of semantic-and-structural 
units at the lexical level. It also investigates punning interpretation of structural elements of a word at the 

levels of morphemics and word-formation in the English language. One these levels pun is accompanied by 
graphic alterations of stressed and reconsidered component.  
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СПЕЦИФІКА АКТОМОВЛЕННЄВОГО АСПЕКТУ РЕАЛІЗАЦІЙ СТРАТЕГІЙ 
КОНФРОНТАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 

Статтю присвячено аналізу актомовленнєвих засобів реалізації конфронтаційних смислів в 
англомовному дискурсі. Встановлено перелік і продуктивність, виявлено специфічні характеристики 

простих мовленнєвих актів, з'ясовано типи складних актомовленнєвих утворень, що слугують 
засобами побудови цих смислів. 

А к т у а л ь н і  в сьогоднішньому мовознавстві дискурсивні розвідки орієнтують дослідника на 
вивчення взаємодії мови, свідомості та дискурсу. 

О б ' є к т о м  нашого дослідження виступає стратегія конфронтації (СК), яка ґрунтується на 
прототипному / стереотипному спільному знанні носіїв англійської мови, психологічно-емоційному 
індивідуальному бажанні суб'єкта застосувати це знання у комунікативній практиці та вербальній 
об'єктивації цього знання, що виступає об'єктиватором конфронтаційного смислу МИ ВОРОГИ та 
регулятором інтерперсональних стосунків суб'єктів спілкування [1; 2; 3].  

Мінімальна вербальна одиниця дискурсу – висловлення – маніфестує конфронтаційний смисл не 
через конвенційно закріплене у системі мови значення лексичних одиниць і синтаксичних структур, а 
через конвенціонально зафіксовані свідомістю функціональні властивості й мовленнєві норми, котрі 
стосуються побудови структури діалогічних моделей, їхнього змісту, а також характеристик окремих 
мовленнєвих дій. 

Аналізом останнього аспекту опікується теорія МА, закорінена на ідеї Дж. Остіна про те, що в 
мовленні людина здійснює певний акт-дію, який складається з локутивного акту – дії говоріння, 
іллокутивного акту – дії, здійснюваної в говорінні, та перлокутивного акту – дії, здійсненої 
говорінням [4: 22-131]. З опорою на цю теоретичну конструкцію стає можливим вивчення мовлення 
як множини окремих актів мовної комунікації, "кожний з яких є цілісною сукупністю взаємодіючих 
систем" [5: 127], а також розуміння мовлення як такого, що структурується іллокутивними моделями 
[6]. 

В іллокутивних моделях наявні прості та складні одиниці – прості мовленнєві акти (МА) різних 
типів [7; 8; 9; 10; 11; 12 та ін.] та складні МА [13; 14]. 

М е т о ю  цієї статті є дослідження специфіки простих та складних актомовленнєвих утворень в 
дискурсивних реалізаціях стратегії конфронтації. 

Специфіка одиниць актомовленнєвого плану реалізацій СК у тому, що частина з них не є 
стратегічно релевантними, тоді як інші виявляють стратегічну релевантність. 

Стратегічно нерелевантні МА нечисленні (8%) й подані майже в усіх випадках директивами-
квеситивами, які за змістовим параметром кореспондують або з груповою табуйованою темою, або ж 
із темою, котра є неприємною для адресата. Наприклад, адвокат у судовому засіданні цікавиться, чи 
немає в підозрюваного любовного зв'язку із секретаркою; ця тема в межах такої групової практики не 
є табуйованою, але чоловік обурюється тим, що адвокат дозволяє собі сумніватися в його порядності; 
наступне запитання є ще більш неприємним для Паттерсона: він розуміє, що потрапив у пастку: 

"Are you involved with her, Mr Patterson?" 
"Of course not!" he roared. "I never get involved with my secretaries!" 
"And who was your last secretary before Miss Sanders?" He was done for and he knew it. 
"My wife" [21]. 
Стратегічно релевантні МА, які демонструють зв'язок між іллокутивно-перлокутивною та 

стратегічною функцією, складають абсолютну більшість у реалізаціях СК (92%) і охоплюють прості і 
складні МА. 

Прості МА репрезентовані МА експресивами (42% від усіх простих МА у реалізаціях СК) та 
поліфункціональними МА: погрозами (18%), директивами-квеситивами з компонентом експресива 
(17%), директивами-контактивами з компонентом експресива (14%), власне директивами з 
компонентом експресива (9%). 

Специфіка МА експресивів у реалізаціях СК в тому, що вони подані експресивами негативної 
емоційності [15] і спрямовані на адресата. 

Характерні для прямих МА експресивів негативної емоційності риси мовного оформлення 
(структура окличного речення, емоційно забарвлена лексика, іллокутивні дієслова [15: 3]) властиві й 
тим, що наявні в реалізаціях СК. 

Окличні речення охоплюють такі, що починаються із how та містять модальне дієслово 
(найчастіше dare), наприклад: 
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"Perhaps they know something I don't?" 
"How dare you!" She had been so faithful to him, so loyal, so decent. And now, because of Charles, he 

blamed her for everything" [21]. 
Також МА експресиви негативної емоційності реалізуються за допомогою окличних номінативних 

речень, побудованих за моделями N, Npl, Adj N, What (Adj) N, Such (Adj) N, This N, Some N, N of N, 
You and your N [16]. 

Експлікація негативного стану в МА експресивах в реалізаціях СК здійснюється, як правило, 
вживанням дієслова to hate (I hate you!) або прикметника mad (to be mad, to get mad, to drive mad) у 
складі номінативного присудка: 

"Christ, you can be slow on the uptake sometimes," she fumed. 
"You're driving me mad just getting all begged down in details" [22]. 
Негативно емоційно-оцінне ставлення до адресата есплікується переважно за допомогою 

займенника you в дейктичній функції та пов'язаних з ним предикативним зв'язком лексичних 
одиниць, які охоплюють: 

• безобразні, з негативно-оцінною семантикою; 
Ці одиниці приписують адресату негативні якості і дії, наприклад: 
"You are cruel to this horse and probably to everything alive and breathing," I said [23]. 
"Well, that was pretty stupid of you," Nicholas said, turning round [24]. 
Benson: You lied to us! [25]. 
"You double-crossed me!" [26]. 
Ці одиниці також приписують адресатові певну негативну, суспільно несхвалювану роль: реальну 

(вбивці, брехуна, боягуза, шльондри тощо) або символічну (помічника диявола тощо), наприклад: 
Woman 1: You have our husband in your torture rooms! (yelling) You are a slave to the devil! Murderer! 

[27]. 
Benson: You are a liar! [28]. 
"You stinking coward!" [29]. 
"I'm Adam's wife. You are his whore" [26]. 
• образні з негативно-оцінною семантикою; 
Ці одиниці метафорично пов'язують адресата з твариною (свинею, щуром, собакою, мавпою 

тощо), наприклад: 
"You are a pig!" she cried. "Pig!" [29]. 
DEA Agent Hammond: Detectives. 
Stabler (looks at the DEA agents): I didn't know there were rats in here. It's the gray Chevy Caprice boys 

[25]. 
"You dog!" she cried [29]. 
"You! You creeping monkey!" [30]. 
• інвективних – десемантизованих, лайливих слів зі стертою образністю; 
"You bitch!" [26]. 
You goddam son of a bitch! [23]. 
"You bastard," hissed Leamas, "you lousy bastard!" [31]. 
У непрямий спосіб МА експресиви негативної емоційності в реалізаціях СК виражені питальними, 

розповідними (без емоційно-оцінних компонентів), спонукальними реченнями. 
Питальні структури охоплюють питальні речення фразеологізованої структури [17], з яких одне 

(What do you think you are doing?) є типовою формою вираження конфронтаційного смислу, 
наприклад: 

CAL: What made you think you could put your hands on my fiancée?! Look at me, you filth! What did you 
think you were doing?! 

ROSE: Cal, stop! It was an accident [32]. 
Інші фразеологізовані й нефразеологізовані питальні речення не є настільки семантично 

спустошеними й вони мають непитальне прагматичне значення: це риторичні питання, котрі містять у 
собі негативне емоційно-оцінне судження, наприклад: 

"What's wrong with you?" she said almost in a whisper. "You ought to be locked up" [33]. 
(What's wrong with you? → There is something wrong with you) 
"What the hell do you think this is, eh? A game!" [34]. 
(What the hell do you think this is? A game? → This is not a game) 
Як свідчать наведені приклади, ці питальні структури в разі реконструкції у формі твердження 

містять осуд адресата, а в разі реконструкції у формі заперечення – емоційну незгоду з думкою 
адресата. 
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Розповідні речення, що функціонують як МА експресиви негативної емоційності, подані такими, 
що або не містять емоційно-оцінних лексичних одиниць, або містять позитивно оцінно позначені 
одиниці: 

"That's a choice you made, seven years ago," Charles shot at her. "You made that choice for me!" [21]. 
(Чарльз говорить про вибір жінки, який вона зробила, розірвавши їхній шлюб, що й досі викликає 

в нього негативні емоції) 
Спонукальні речення, які функціонують як МА експресиви негативної емоційності, подані 

десемантизованими, прагматикалізованими структурами-інвективами та прокльонами. 
Слід відзначити, що в межах МА експресивів негативної емоційності в реалізаціях СК наявний 

особливий підклас МА іронії, зокрема іронії-агресії. 
Специфіка цих МА в тому, що, виражаючи емоційно-оцінне ставлення індивіда до явищ дійсності, 

вони містять додатковий (не притаманний іншим експресивам) інтелектуально-оцінний компонент – 
глузування – й виключають можливість експліцитного виразу оцінного ставлення, реалізуючись за 
допомогою висловлення, експліцитне значення якого є протилежним його імпліцитному змістові за 
оцінною інтерпретацією [18: 3]. Причому в реалізаціях СК МА іронії часто наявний інтенсивний 
ступінь глузування – сарказм – або уїдлива і зла іронія [19], наприклад: 

Tomkin's voice say, "Still patrolling the streets, I see, Lieutenant. Keeping New York safe for us citizens?" 
The note of sarcasm was unmistakable [24].  

"Don't worry, Excellency, soon you will get used to it. You will be wearing it night and day" [35]. 
(заручника примушують одягти жилет з вибухівкою й уїдливо "заспокоюють") 
Друга за численністю група МА у реалізаціях СК – погрози – являють собою, по-перше, 

поєднання директивного, експресивного й комісивного компонентів, по-друге, містять погрозу 
адресатові, а не третій особі, й можуть бути виражені прямо або непрямо. 

З огляду на останній критерій МА погрози репрезентовані в реалізаціях СК двома різновидами: 
ультимативними погрозами та прихованими погрозами. 

Термін "ультимативна" погроза належить А. М. Приходьку, котрий слушно стверджує, що такі 
мовленнєві дії "емоційно забарвлені та агресивні, вони використовуються в ситуаціях конфліктного 
спілкування" [20: 36]. 

Ультимативні погрози часто гіперболізовані: мовець насправді не має на меті настільки небажану 
для адресата дію, як та, зобов'язання виконати яку він експлікує. 

Так, у наступних прикладах мовець, обурений небажанням адресата здійснити певні вчинки, 
погрожує вбити його і це є явним перебільшенням тієї шкоди, котру він насправді має на меті 
завдати: 

"I'll kill you!" she said. "I'll fucking kill you! I'll fucking kill you for this" [36]. 
"I'll kill you. So I will" [37]. 
В інших випадках ультимативні погрози є цілком реальними: мовець експліцитно позначає саме 

ту, малефактивну для адресата, дію, яку він зобов'язується здійснити через небажання адресата 
виконувати те, до чого спонукає мовець: 

"I'll ruin you," he said vindictively. "I'll ruin you both" [38]. 
Слід відзначити, що прості МА погрози можуть належати до імпліцитних: у них залишається 

невираженою та дія, до якої мовець спонукає адресата, а вербалізується лише власне комісивний 
компонент. Однак ультимативні погрози можуть бути й експліцитними, коли вони репрезентовані 
складними МА, в котрих експлікується дія, яку мовець спонукає адресата не робити: 

He smacked the weapon from his hand and shook Beardsworth like a rat. 'Touch her again and you'll be 
in no fit state to beat anyone.' 

'You can bear witness that he's threatening me!' Andrew said to Bram. 
'I heard no threats, only a man defending his lass,' the pedlar said at once [39]. 
MEISEL (to Heath): Look, either you put a stop to this happy horseshit or I walk. 
HEATH: Walk [40]. 
Дія, яку мовець спонукає здійснити, у складних МА погрозах виражається експліцитно або 

імпліцитно: 
"Stop riding me man or I'll kick your teeth out!" [41]. 
"Okay, granddad," said a voice behind him, "it’s your money or your life" [42]. 
(give us your money or we'll kill you) 
"If you don't leave, I shall call the police" [43]. 

(leave or I'll call the police) 

Хоча мова про складні МА буде йти далі, уважаємо, що цей коментар є релевантним аналізу 
простих МА-погроз: він, по-перше, дозволяє виявити якісні характеристики ультимативних погроз, а, 
по-друге, пояснює незначні кількісні характеристики погроз – простих МА. 

Другий різновид простого МА погрози – приховані – являють собою непрямі МА, наприклад: 
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"This city's still dangerous for some," Croaker said pointedly. 
'What the hell's that supposed to mean?' 
'Figure it out for yourself, Tomkin.' 
'I don't like veiled threats, Lieutenant. Not from anyone. Perhaps I should have another talk with the 

commissioner and – ' [24].  
У цих прикладах мовець експлікує лише можливі для адресата негативні наслідки (dangerous), але 

не висловлює зобов'язань щодо здійснення майбутніх малефактивних дій. 
МА квеситиви в реалізаціях СК сполучають директивний та експресивний компоненти: вони 

виражають запит інформації й спонукають адресата до її надання й водночас негативну емоційну 
оцінку. Їхня відмінність від питальних структур, що функціонують як непрямі МА експресиви, у 
тому, що іллокутивно-перлокутивна функція квеситива зберігає домінуючу позицію, наприклад: 

"Are you trying to trap me?" Mirry sounded outraged [30]. 
Наступний актомовленнєвий сегмент реалізацій СК репрезентований контактивами, які мають 

характерні особливості. Ці контактиви не є стереотипними, етикетними метакомунікативами, а 
являють собою грубі й образливі спонукання до переривання комунікації, наприклад: 

Melanie Kramer: Shut up. 
Benson: Sweetheart, listen to me. 
Melanie Kramer (yelling): Shut up! [27]. 
Також характерним для СК є відсутність контактивів, яка суперечить нормі встановлення / 

розмикання мовленнєвого контакту, й сприймається як вияв конфронтації, а також завершення 
спілкування не контактивами, а МА інших типів, наприклад: 

She put the light on. "You can't even say goodnight, to prove we're still civilised. This is low-class 
behaviour. It’s bad form. Even savages wouldn't carry on like this" [29]. 

He got on the elevator. Mark Lewyn was there. Sanders said, "Hi, Mark." 
Lewyn didn't answer [36]. 
Now Derek was angry. His voice retreated across the room. 
"It's sick," he said loudly, "he's your brother." 
"Talk quietly Derek," Julie said firmly, "or you'll wake Tom up." 
"Sick!" Derek repeated, and the bedroom door slammed shut [33]. 
"This uncooperative attitude is not doing you any good," he said and slammed the door behind him [42]. 
МА директиви у реалізаціях СК також мають свою специфіку: вони є прямими, реалізованими 

спонукальними реченнями й мають додатковий – експресивний – компонент, який експлікується 
вербально та/або невербально: 

Peeping round the corner, Meg forgot everything in her terror that they would shoot him, that she would 
see his precious blood spilling on to the cobbles as Ben's had. 'Don't you dare touch him!' she shrieked, and 
ran across the yard blandishing the poker [39]. 

GETTYS: You know she's lying. 
KEVIN: Get the hell out of my way. (Gettys standing aside) [40]. 
'Are you in Donna's house?' I said anxiously. 
'What? Yes, of course. Of course, we are. Don't ask such damn silly questions.' [37]. 
"Give it back," Sue shouted, and her voice was so unfamiliar, so unexpectedly violent, that I let her take it 

from me [33]. 
Складні актомовленнєві утворення в реалізаціях СК охоплюють усі три типи, виділені В. І. Кара-

баном: комплексні, композитні і складені [13]. 
Найбільшу питому вагу мають комплексні МА, вони складають 53% від загальної кількості 

складних МА, зафіксованих у реалізаціях СК. Специфіка комплексних МА у реалізаціях СК у тому, 
що вони репрезентовані такими сполученнями: 

• теза – директив (з додаванням функції експресива), обґрунтування – погроза; 
"Put it on, or I'll call some of my men to force you!" [35]. 
"Don't come near us, we'll jump" Mo shouted [34]. 
"Don't speak, mind it – or I'll do you both," bawled Florius frantically [44]. 

• теза – погроза; обґрунтування – репрезентатив (повідомлення); 
"I was with Special Forces in Nam, there are at least fifteen ways I could kill you with one hand!" 

[45]. 
"Any funny stuff and your little wifely will keep the plastic surgery business in work for years" [37]. 

Перша комбінація є найбільш продуктивною (43% з 53%) й кореспондує з повною 
актомовленнєвою моделлю КД, друга – значно менш поширена (10% з 33%) і співвіднесена із 
частковою моделлю. 
Композитні МА охоплюють 28% від усіх складних МА у реалізаціях СК. Вони репрезентовані 

МА директивами, причому В. І. Карабан зауважує, що в композитних МА, як правило, має місце 
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сполучення простих директивів одного й того ж самого підтипу, але можливе й сполучення різних 
підтипів [13: 76]. Саме останнє і є характерним для реалізацій СК. Наприклад, сполучаються 
директив-контактив і власне директив: 

Shut up and get yourlelf away [46]. 
"Shut up and get out of my way" [38]. 
Також композитні МА у реалізаціях СК подані простими МА експресивами: 
Bloody hell, you're both so annoying! [22]. 
Обидві конфігурації мають приблизно однакові кількісні показники (13% – директиви, 15% – 

експресиви) й обидві вони кореспондують з повною актомовленнєвою моделлю КД. 
Складені МА в реалізаціях СК наявні у 19% випадків і мають сталу характеристику: 

спричиняльний компонент у них репрезентований образливим звертанням (bastard, asshole, son of a 
bitch, etc.). Підкреслимо той важливий факт, що ці МА відрізняються від власне експресивів, будучи 
метакомунікативними експресивами, причому сполучення метамовленнєвих і мовленнєвих актів є 
характерною особливістю складених МА [13: 88]. Метакомунікативні експресиви в реалізаціях СК, як 
правило, сполучаються з директивними МА з додатковою функцією експресива і сприяють саме 
експресивному компонентові, підсилюючи вираження негативного емоційного ставлення мовця до 
адресата: 

"It'll take some time," I said. 
"You haven't got time, creep."  
"I can't get the tapes today," I said. "I'll take them to your father when I get them. < … >" 
"Sooner," he said. 
"I can't. It's impossible." 
"When you get there, my father will test the tapes. On a computer. Get it, mug?" [37]. 
(у цьому прикладі метакомунікативні експресиви сприяють непрямому директиву (You haven't got 

time → You have to do it quickly → Do it quickly) та директиву-квеситиву) 
"Put it on, pig!" [35]. 
"I could really learn to despise you, you know that? You son of a bitch, why didn't you tell me she was 

your ex-girlfriend?" 
"I don't know," he said. "I didn't want to go into it" [36]. 
"You can't wriggle out of it that easily, you bastard" [45]. 
Викладене дає підстави дійти в и с н о в к у , що в простих і складних МА у реалізаціях СК 

найбільш продуктивними є експресивна і директивна функції, кожна з яких має певні особливості 
репрезентації, реалізації, сполучуваності. Причому експресивна функція може мати самостійний 
статус або сполучатися з іншим, а директивна наявна лише в сполученнях. 
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ВЕРБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Статтю присвячено аналізові сучасного стану та перспектив дослідження вербальних конфліктів – 
таких порушень процесу людського спілкування за допомогою природної мови, за яких один з 

комунікантів або не повністю, або взагалі не розуміє іншого, негативно ставиться до його манери 
мовленнєвої поведінки, вербально-когнітивної бази чи до знаків, що використовуються в акті 

спілкування. 

Проблема мовленнєвої комунікації викликає велику зацікавленість серед мовознавців – фахівців з 
теорії мовленнєвих актів, лінгвістичної прагматики та теорії мовленнєвої діяльності. У цих напрямах 
мовознавства комунікація (у загальному розумінні) визначається як "специфічна форма взаємодії 
людей у процесі їх пізнавально-трудової діяльності, спілкування, обміну думками, ідеями тощо" [1: 
233]. Спілкування своєю найближчою метою висуває розуміння, тобто успішність комунікативної 
діяльності, яка, крім вербальних факторів, пов’язується з низкою невербальних компонентів 
спілкування, а також із нелінгвістичними характеристиками комунікантів – соціальними, 
психологічними, етнокультурними тощо. Тому дослідження різних форм мовлення, ролі та функцій у 
них паралінгвістичних та екстралінгвістичних контекстів призводить до висновку значної 
методологічноі ваги: процес спілкування не можна зводити до процесу прийому-передачі кодованого 
повідомлення від одного індивіда до іншого, це певний різновид діяльності, а саме – мовленнєвої 
діяльності [2: 29]. 

Вербальний конфлікт як мовознавчий об’єкт є явищем однорідним, проте різноплановим, й може 
передбачати значну кількість підходів нерідко з неузгоджуваних позицій. Тому принципово можлива 
ціла множина різних описів вербальних конфліктів на будь-якому мовно-мовленнєвому матеріалі. 
Пропонуючи огляд теоретико-методологічних питань дослідження вербальних конфліктів, ми 
розглядаємо його передусім як загальномовознавчий опис досліджуваного феномена, який міг би 
слугувати орієнтиром для подальших взаємопов’язаних штудій у цьому напрямі. Саме тому основну 
увагу звернено на спробу виробити певну поняттєву сітку (= схему), до якої було б залучено всі 
вузлові аспекти проблеми в цілому, що має цінність саме для мовознавців. 

Отже, ми ставимо собі низку питань: що може генерувати вербальний конфлікт? Чому він 
зароджується? Як, виникнувши, розвивається? Першим питанням у переліку є питання про склад та 
ієрархію конфліктогенних чинників; друге питання звертає нашу увагу на природу вербального 
конфлікту – його зумовленість немовними явищами – інформацією, ситуацією, діяльністю 
комунікантів; третє – ставить проблему структури вербального конфлікту, етапів його перебігу та 
функціональної цінності в діяльності та спілкуванні. Лише послідовний розгляд усіх поставлених 
проблем (тобто, отримання достатньо розгорнутих відповідей на сформульовані питання) допоможе 
вибудувати комплексну класифікацію вербальних конфліктів, яка б враховувала релевантні для тієї 
чи іншої системи відліку ознаки. У протилежному випадку існує ризик залишитися на рівні 
розрізнених, спорадичних згадувань про вербальні конфлікти у роботах, лише непрямо пов’язаних із 
даною проблемою, або ж мати справу з безсистемною добіркою цитат, які нерідко страждають 
апріоризмом. Крім того, ми ніколи не зможемо домовитись про терміни та їх дефініції, тим самим 
породжуючи вербальні конфлікти в самій науці про мову. 

Таким чином, основними віхами на шляху дослідження вербальних конфліктів маємо визнати: 
1. Історіографічне осмислення проблеми вербального конфлікту в різних системах знання (як 

мовознавчого, так і більш широкого – гуманітарного, передусім філософського, психологічного, 
соціологічного тощо). Необхідність такого осмислення пояснюється тим, що питання про вербальні 
конфлікти в рамках мовознавства є більш вузьким переформулюванням загальнофілософської 
проблеми розуміння та аксіології мови-мовлення, що досліджувалася вже В. фон Гумбольдтом у 
вигляді антиномії розуміння-нерозуміння [3]. 

2. Вибір такої теоретико-психологічної бази, яка надає найбільш послідовне та експліцитне 
уявлення про умови людської діяльності як "суб’єкт-об’єктні" та людського спілкування як "суб’єкт-
суб’єктні" відносини, про характер їх перебігу, про механізми, що лежать у їх основі, про їх 
результати. На наш погляд, тут значну роль повинна відіграти загальнопсихологічна теорія 
Л. С. Виготського – О. М. Леонтьєва та її психолінгвістична інтерпретація школою О. О. Леонтьєва та 
його однодумців [4: 21-28]. 

3. Необхідність термінологічної визначеності. З цією метою важливо провести аналіз чинних на 
сьогодні лінгвістичних концепцій вербального конфлікту (Б. Ю. Городецький, О. О. Земська, 
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Б. С. Кандинський, О. В. Падучева та інші) з їх терміносистемами, демонструючи при цьому переваги 
терміну "вербальний конфлікт" над іншими ("комунікативний конфлікт", "комунікативна невдача", 
"конфліктна комунікація", "нерозуміння", "непорозуміння", "перформативна невдача", "мовний 
конфлікт", "мовні шуми та перешкоди", "референційний конфлікт" та ін.). 

4. Перелік та опис конфліктогенних факторів як чинників породження вербальних конфліктів. 
Стосовно конфліктогенних факторів, на нашу думку, необхідно враховувати той факт, що людина 
існує немов би у трьох вимірах – оточуючої дійсності (включаючи соціум), своєї свідомості та мови. 

5. Опис структури та перебігу вербального конфлікту, який узагальнено можна представити як 
процес з такими компонентами: зародження – усвідомлення – розвиток – розв’язання; з урахуванням 
характеристик конфліктних сторін (комунікантів) на всіх етапах динаміки конфлікту. Ця частина 
спрямовує нас до поняттєвого апарату соціопсихології мовлення, що є очевидним, виходячи з 
необхідності комплексного опису обраного об’єкта. 

6. Розгляд основних функцій вербального конфлікту – деструктивної та конструктивної – в 
мовленнєвій інтеракції та осмислення їх ролі в синхронічному варіюванні та діахронічних змінах 
мовних структур/систем. 

7. Вибудова типології вербальних конфліктів як підсумок дослідження. 
Коротко розглянемо окреслене коло питань, намагаючись створити деякий теоретичний абрис 

проблематики вербальних конфліктів. У його основу покладемо робоче визначення, уперше 
запропоноване В. В. Борисевичем [5: 13-15; 6: 186-190; 7: 211-215]: Вербальний конфлікт є 
порушенням процесу людського спілкування за допомогою природної мови, під час якого один з 
комунікантів частково або повністю не розуміє іншого, негативно ставиться до його манери 
мовленнєвої поведінки, вербально-когнітивної бази чи до знаків, що використовуються в акті 
спілкування. 

Передусім необхідно визначитися власне з вибором терміну, який пояснює описуваний феномен. 
Якщо звернутися до історії осмислення поняття вербального конфлікту поза рамками історіографії 
мовознавства, то її витоки слід шукати ще у фразі Плінія "Жодне слово, будь-коли сказане, не буде 
знову почутим так само" ("ut nihil non iisdem verbis reddetur auditum" – "Historia Naturalis"). Проблема 
розглядалась практично в усіх галузях гуманітарних знань, що підтверджується простим 
нижченаведеним переліком: 

Ø у філософії: 
-  антиномія розуміння-нерозуміння (В. фон Гумбольдт); 
- розгляд метафізичного дискурсу як "мовної гри" (Л. Вітгенштейн); 
- розуміння конфлікту як intellectus infinitus (лат.: безмежний інтелект) (А. Н. Уайтхед, 

"Способи мислення", 1938); 
- існування розуміння виключно в модусі мовності (філософська герменевтика Г. Г. Гадамера); 

Ø у психології: 
- неадекватність реакцій індивідів (класичний біхевіоризм); 
- мотиваційний конфлікт (М. Дойч, Т. Шеллінг); 
- когнітивний конфлікт (Б. Бремер, Т. Р. Стюарт, К. Р. Хамонд); 
- проблема пов’язаності взаєморозуміння та культурно-історичних умов з мовною 

компетенцією (соціальна психологія Т. Шибутані); 
- розробка поняттєвих схем дослідження конфліктів у вітчизняній психології (Т. А. Полозова, 

Л. О. Петровська, О. А. Єршов); 
Ø у літературознавстві та естетиці: 

- поняття естетичної колізії (Г. Ф. В. Гегель); 
- концепція амбівалентності художнього образу (М. М. Бахтін); 
- теорія бінарності та опозитивності категоріальних схем міфологічної свідомості 

(структуралісти); 
Ø в економтеорії та менеджменті: 

- поняття виробничого конфлікту (Ф. М. Бородкін, Н. М. Коряк); 
- проблематика переборення конфліктів у сфері маркетингу (М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоурі). 
Перераховані напрями в дослідженнях конфліктів, зокрема вербальних, свідчать про те, що 

створення інтегральної теорії конфлікту – справа невизначеного майбутнього. 
Сучасне мовознавство розглядає вербальний конфлікт під різними термінологічними ярликами: 

"референційний конфлікт" [8: 128–145] (О. А. Кибрик), "перформативна невдача" [9: 22-129] 
(Дж. Остін), "комунікативна невдача" [9: 22-129; 10: 90-157; 11: 64-78; 12: 235-269] 
(О. Н. Єрмакова, О. О. Земська; Б. М. Городецький, І. М. Кобозєва, І. Г. Сабурова; Дж. Остін; 
А. Дейвідсон та інші), "конфліктна комунікація" [13: 72-81] (Б. С. Кандинський), "мовний 
конфлікт" [14] (Л. Арасил, Д. Вальверду, Б. П. Нарумов), "конфліктний тип мовленнєвої 
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комунікації" [15: 361-370] (Т. Г. Винокур), "мовні шуми та перешкоди" [16] (М. М. Шанський) 
тощо. Про явища вербального конфлікту (без запровадження відповідної термінології) зазначали в 
рамках стилістики та культури мовлення [16; 17] (О. М. Гвоздєв, Б. М. Головін), теорії художніх 
стилів та мови художньої літератури [19; 20] (В. В. Виноградов, О. І. Єфимов), теорії та практики 
перекладу [21; 22] (К. І. Чуковський, Ю. О. Сорокін), комп’ютерної лінгвістики [8: 128-145] 
(О. А. Кибрик), із точки зору естимаційних аспектів мови-мовлення [23; 24: 277-304] (О. М. Вольф, 
Б. С. Шварцкопф), у методиці викладання іноземних мов тощо. 

Проте, комплексного дослідження вербальних конфліктів як феномену спілкування та пізнання в 
лінгвістиці досі не існує. Проблема термінологічної неузгодженості полягає у тому, що жоден із 
пропонованих на сьогодні термінів для позначення описуваного нами феномену не є вдалим. Багато з 
них охоплюють лише окремі царини загальної теорії. Такими, наприклад, є термінопозначення 
О. А. Кибрик (стосується тільки лінгвістичного моделювання), Л. Арасила (направлений лише на 
макросоціолінгвістичну проблематику), Дж. Остіна (охоплює тільки один із типів мовленнєвих актів 
– перформативи). Термін М. М. Шанського стосується мовної динаміки, але викликає асоціації з 
каналом зв’язку між комунікантами. Інші терміни, навпаки, дуже широкі порівняно з предметно-
об’єктною галуззю лінгвістики: "конфліктна комунікація" Б. С. Кандинського – термін швидше 
соціально-психологічний, ніж мовознавчий; те ж саме можна сказати й про вільно використовувані в 
сучасному лінгвістичному вжитку терміни "комунікативні невдачі" та "комунікативні конфлікти". 
Найбільш відповідним, певно, є термінопозначення Т. Г. Винокур – "конфліктний тип мовленнєвої 
комунікації" – однак, воно є досить багатослівним. 

З указаних причин нами використовується більш удалий термін "вербальний конфлікт". 
Базовим, ключовим тут виступає слово "вербальний", тобто "мовленнєвий" або, швидше, 
"породжуваний мовою". Тому цей термін може поєднати всі різновиди конфліктної комунікації, 
позначені більш вузькими термінами, водночас відокремлюючи вербально марковані конфлікти від 
інших типів конфліктів як соціально-психологічних явищ, поодиноким випадком яких є, у свою 
чергу, вербальний конфлікт. Таким чином, дослідження вербальних конфліктів базуються на мовно-
мовленнєвих даних та поєднують усі їх різновиди на лінгвістичній основі. 

Вербальний конфлікт є значною мірою індивідуальним явищем, спрямованим або на розуміння, 
або на оцінки мовлення комунікантами як мовними особистостями в акті спілкування. Людина ("Я") в 
комунікативному акті передає іншій людині ("не–Я") не лише свої думки, а й почуття, побажання, 
образи, спонукання та обмінюється ними. Причому виражені вони можуть бути не лише у звуковій чи 
письмовій словесній формах, а й за допомогою невербальних засобів (жести, мімічні рухи, малюнки, 
графіки, креслення, особливе розташування матеріалу на сторінці тощо), не виключене й створення 
певних знаково-сигналізаційних систем, які реалізуються в однотипних ситуаціях або специфічних 
умовах (абетка Морзе, шрифт Брайля, "мова дотику", "мова свисту", "мова квітів", "мова тамтама" 
тощо). 

У комунікації ми можемо спостерігати певний тип асиметрії, оскільки відносини між 
комунікантами в акті спілкування не є конгруентними. Кожний комунікант, як мовна особистість, має 
власні індивідуальні (навіть унікальні) характеристики, які визначають його місце в соціальній та 
культурній стратифікаціях мовленнєвої спільноти, систему його психологічних реакцій на зовнішні 
подразники (до яких відносимо й мовлення), обсяг та структуру вербально-когнітивної бази, місце в 
координатній сітці поширення тих чи інших форм існування мови тощо. Поняття мовної особистості 
є методологічно цінним для дослідження вербальних конфліктів, оскільки, на думку 
Ю. М. Караулова, це "та наскрізна ідея, що, як демонструє досвід її аналізу та опису, перетинає й усі 
аспекти вивчення мови, й одночасно руйнує кордони між дисциплінами, що досліджують людину, бо 
неможливо вивчати людину поза її мовою" [25: 3]. Саме мовна особистість переводить мовленнєві 
характеристики комунікантів та комунікативні властивості їх мовлення у план оцінок, думок та 
установок адресанта й адресата – у цьому її широкий когнітивний сенс. Саме мовна особистість 
виступає носієм, джерелом та показником прагматичного компонента комунікативного акту, оскільки 
демонструє  "відношення до знаків тих, хто їх використовує", тобто власне. Крім того, саме мовна 
особистість – це той "високочутливий прилад", за допомогою якого мовознавці досліджують 
функціонування мовних знаків у мовленні: тут зосереджено весь цикл лінгвістичних проблем як у 
чистому вигляді, так і в кооперативному (з представниками інших наукових дисциплін, що, як і 
мовознавство, досліджують людиномірність буття). 

Неконгруентність відносин між комунікантами стимулює виникнення вербальних конфліктів між 
мовними особистостями не лише через їх об’єктивні розбіжності, а й завдяки їх індивідуальним 
упередженням та схильностям мовного плану. Об’єктивно це зумовлене тим, що власне вербальні 
конфлікти є феноменом не просто лінгвістичним, а соціопсихокомунікативним, і тому таким, що 
включається різними своїми аспектами до предметно-об’єктних галузей різних наук, які досліджують 
комунікацію в цілому. 
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Асиметрія комунікації накладає певні обмеження на розуміння: воно досягається лише в тому разі, 
якщо складники структури комунікативного акту адекватно оцінюються усіма комунікантами. Однак, 
і тут можна говорити не про однозначність розуміння, а про існування множини, континууму 
"правильних розумінь", особливо, якщо йдеться про художній дискурс; про сукупність близьких та 
зближених світів смислів, у межах яких ступінь адекватності досить високий і не призводить до 
генерації вербального конфлікту. Така відносність розуміння давно стала об’єктом уваги філософів: 
"Розуміння завжди відносне, оскільки умови власне його можливості – категоріальні схеми освоєння 
світу, відображені у мові сучасної культури, – виявляються одночасно і його межами. Тому не може 
бути раз і назавжди встановленої "системи відліку" або однозначних критеріїв у інтерпретації текстів, 
що прийшли з різних епох та культур. Розуміння не є деяким готовим результатом, а, швидше, 
процесом взаємовисвітлення контекстів" [26: 300-301]. Більше того, розуміння не завжди залежить від 
смислової структури повідомлення, і при цьому може трансформуватися в галузь соціальної 
психології як проблема особистості комуніканта та її ролі в розумінні мовленнєвого утворення, 
оскільки особистість комуніканта передусім мовна, тобто має мовленнєві характеристики, що досить 
повно розкривають її соціальний та класовий статус, фах та освіту, культурний рівень, етнічну 
належність та психологічний стан до патологій, тератологій та девіацій. 

Таким чином, мовленнєве утворення (висловлювання, повідомлення, текст, дискурс), крім свого 
актуального значення, надає нам і уявлення про людину, яка його породжує (пор.: "Чтобы понимать, 
недостаточно слышать слова – нужно слушать человека"). При цьому адресат, що сприймає 
мовленнєве утворення, не абстрагується від мовленнєвих характеристик свого партнера з 
комунікативного акту. У певний момент їх соціопсихоетнолінгвістична мозаїка може скластись таким 
чином, що ці мовленнєві характеристики стануть для адресата більш важливими, ніж власне текст. У 
разі ж негативної маркованості мовленнєвого портрету адресанта провокується вербальний конфлікт 
естимаційного, оціночного характеру.  

Мова (чи, ширше, код комунікативного акту) виступає каталізатором порушень комунікативного 
процесу, оскільки позамовні характеристики комунікантів, як правило, вимагають певних форм 
висловлення; мовні одиниці та конструкції ці характеристики виявляють (або потенційно здатні до 
такого виявлення), що в певних контекстах будь-якого рівня порушує процес соціального 
спілкування. 

Асиметричні, неконгруентні відносини між учасниками комунікації дозволяють зробити висновок 
про те, що в комунікативній діяльності наявні ядро та периферія. У сучасному мовознавстві ядерними 
визнаються такі компоненти предмета, явища, діяльності, що є головними, першорядними. У даному 
випадку – в мовленнєвому спілкуванні – першорядним виступає розуміння як мета та уявний 
результат кооперації мовця та слухача в акті спілкування. З цього ядерного компонента принципово 
можна вивести й другорядні, периферійні компоненти, серед яких слід указати на найбільш очевидні 
– вербальний конфлікт та мовчання. Мовчання ("значима відсутність реакції адресата на мовлення 
продуктора", "нульовий мовленнєвий акт"), таким чином, може розглядатись як ближня периферія 
спілкування, у той час як вербальний конфлікт – складова дальньої периферійної зони комунікації. Як 
зазначає Л. П. Іванова, "графічно дану модель можна представити як ядро та концентричні кола, що 
відходять від нього" [27: 52]. Згадана асиметрія комунікації і визначає існування такого феномена, як 
вербальний конфлікт. Природно, що мовознавця він буде цікавити такою мірою, якою маркерами 
вербальних конфліктів будуть виступати одиниці та конструкції природної людської мови. 
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Чайка Л. В. Вербальный конфликт: 
методологические и терминологические вопросы исследования.  

Статья посвящена анализу современного состояния и перспектив исследования вербальных 
конфликтов – нарушений процесса человеческого общения при помощи естественного языка, при 
которых один из коммуникантов либо не полностью, либо вообще не понимает другого, негативно 
относится к его манере речевого общения, вербально-когнитивной базе или к знакам, используемым в 

ходе коммуникации. 

Chayka L. V. Verbal Сonflict: Methodological and Terminological Questions of Research. 

The article deals with the analysis of modern state and perspectives of researching verbal conflicts which 
can be denoted as breaking the process of human dialogue by means of the natural language when one of the 

communicators either not completely or at all understands another, negatively treats his or her manner of 
speech, verbal-cognitive base or the signs used in the course of communication. 
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ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ НОВИХ СЛОВНИКІВ НОРМАЛІЗОВАНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ 
(НА ПРИКЛАДІ ПОЖЕЖНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)  

У статті проведено аналіз досвіду укладання українсько-іноземних та англійсько-українських 
словників нормалізованої терміносистеми, описано проблеми, які виникають при їх створенні, а 
також запропоновано шляхи вирішення цих проблем при укладанні нових словників пожежної 

термінології. 

За роки незалежності в Україні укладено більше 200 дво- та багатомовних фахових словників 
нормалізованих і нових терміносистем [1: 90]. Більшість з них створено науковцями та спеціалістами 
українських навчальних та науково-дослідних закладів. Деякі із словників укладено спільно 
українськими та зарубіжними співавторами [2]; українськими авторами із зарубіжними 
консультантами [3]; іноземними авторами з українськими консультантами [4]. Інші українські 
словники створено за кордоном [5: 57-60] і там будуть видані; опубліковані за кордоном, а зараз 
перевидаються в Україні [6]; автори їдуть за кордон за рахунок грантів з укладеними чорновими 
варіантами словників [7: 31], опрацьовують там необхідну для завершення роботи літературу, 
консультуються з провідними фахівцями, повертаються і публікують їх в Україні.  

Етапи укладання словників, пошуку еквівалентів термінів нових терміносистем розглянуто в 
статтях "Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем" 
і "Етапи укладання "Англо-українського словника-мінімуму термінів з дистанційного навчання", 
опублікованих, відповідно, у Вісниках Житомирського державного університету імені І. Франка та 
Київського національного лінгвістичного університету [1: 90-93; 8: 138-144].   

Щодо пожежної термінології, то вона функціонує давно, проте тривалий час терміни з цієї 
тематики фіксувалися лише у політехнічних [9] та інших  словниках [10]. З 1980-х рр. з’явилися 
перші фахові словники англійською, німецькою, польською, російською мовами [11; 12; 13] і лише у 
1990-х рр. спеціалісти пожежно-рятувальної служби нашої країни вперше отримали можливість 
користуватися україномовними словниками.     

Зараз пожежна термінологія належать до нормалізованої терміносистеми: тобто вона вже давно 
функціонує в науково-технічній літературі; укладені словники, інша довідкова література [14; 15; 16; 
17] з цієї тематики; основні терміни стандартизуються на державному рівні [18; 19; 20]; захищена 
дисертація "Проблеми формування, функціонування та розвитку української пожежно-технічної 
терміносистеми" [21], присвячена аналізові української пожежно-технічної терміносистеми, в якій 
визначено місце пожежно-технічної термінології в українській термінологічній системі, розглянуто її 
системні ознаки, структурні компоненти та критерії. На думку дисертантки О. Кучеренко, 
"дослідження словників, різних друкованих матеріалів з пожежної безпеки стає цілковитою 
підставою твердження про якісні та кількісні зміни досліджуваної термінології. Динамічні процеси 
можна простежити у виділених етапах становлення української пожежно-технічної термінології. 
Різноаспектний розгляд матеріалу дозволив виявити провідні тенденції термінотворення, дати 
структурно-словотвірну та семантичну характеристику, описати способи термінологічної деривації, 
визначити лексико-морфологічні особливості, схарактеризувати шляхи нормалізації пожежно-
технічної терміносистеми" [21: 18]. 

Для нормалізованих терміносистем основою укладання українсько-іноземних та іноземно-
українських та словників є в більшості вітчизняні, зарубіжні словники або їх поєднання, інші 
довідкові матеріали, а також досвід роботи авторів словників з цією термінологією. Тобто авторам 
таких словників не потрібно використовувати методику виявлення термінів, дотримуватися етапів 
укладання словників, описаних у згаданих вище статтях [1: 90-93; 8: 138-144].   

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) також проводяться 
дослідження української та зарубіжної термінології з цієї тематики, зокрема, опубліковано ряд статей 
і доповідей [22: 421-424; 23: 417-421; 24: 248-249], укладено англійсько-німецько-французький 
пожежно-технічні словники-мінімуми [25; 26; 27] обсягом, відповідно, 3 000, 1600 і 2000 термінів, а 
також ілюстрований словник-довідник "Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна 
справа" обсягом понад 3000 термінів [28].  

Як вважають автори укладених словників-мінімумів, це є спроба зібрати і впорядкувати 
найуживанішу в технічних текстах термінологію в галузі пожежної безпеки.  

Метою укладання словника-довідника було "створення національного тлумачного словника з 
пожежно-рятувальної справи, який би започаткував процес єдиного термінологічного забезпечення 
системи цивільного захисту населення у державі". Завдання словника – "надати новий поштовх 



Б. І. Шуневич. Проблеми укладання нових словників нормалізованих терміносистем 
(на прикладі пожежної термінології) 

139 

систематичній науковій праці над українською пожежно-рятувальною термінологією з метою її 
збереження, збагачення та удосконалення у відповідності до вимог термінознавства та національних і 
міжнародних термінологічних стандартів", а також запропонувати" науковцям, практичним 
працівникам, викладачам, студентам та іншим читачам систематизовану інформацію щодо пожежно-
рятувальної справи" [28: 8].   

У 2008 р. викладачі кафедри іноземних мов та технічного перекладу спільно зі своїми колегами з 
кафедри українознавства розпочали укладати серію коротких українсько-іноземних (українсько-
російський, українсько-польський, українсько-англійський та українсько-французький) словників зі 
сфери надзвичайних ситуацій.  

Базою відбору термінів для створення цих словників стали порівняно недавно укладені польський 
і український словники "Ratownictwo: Slownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski" та ілюстрований 
словник-довідник "Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна справа" та інших 
словників. Деякі нові терміни запропонували ввести спеціалісти з цієї галузі знань. 

Мета цієї статті – поділитися досвідом укладання українсько-іноземних словників нормалізованої 
терміносистеми, описати проблеми, які виникли при їх створенні, а також запропонувати шляхи 
вирішення цих проблем при укладанні нових словників пожежної термінології.  

Розглянемо послідовність укладання "Короткого українсько-англійського словника зі сфери 
надзвичайних ситуацій" обсягом майже 6 000 термінів і термінологічних сполучень [29]. 

Ми використовуємо в статті таке робоче визначення терміна з надзвичайних ситуацій: слово, 
словосполучення або абревіатура, які позначають наукові поняття, що відносяться до сфери 
надзвичайних ситуацій, входять у систему понять цієї галузі чи напряму, обмежуються спеціальною 
сферою вживання, яка усталилася в науково-технічній літературі з цієї тематики і, як правило, 
регламентуються дефініцією [30: 6]. Термінологічними сполученнями, вслід за Л. Ткачовою, 
називаємо "багатокомпонентні нарізно оформлені, семантично цілісні сполучення, утворені шляхом 
з’єднання двох, трьох і більше елементів" [31: 51].   

Робота над словником проводилася у такій послідовності: відбір українських термінів із згаданих 
вище словників, їх переклад з російської та польської мов, уточнення значень деяких термінів 
проводився спільно спеціалістами з пожежно-рятувальної справи (канд. пед. наук М. Ковалем) і 
української філології (канд. філол. наук М. Лабач); на основі цього матеріалу створено перший 
варіант української частини словника і доповнено його термінами з інших джерел; пошук англійських 
еквівалентів українських термінів проводився викладачами кафедри іноземних мов та технічного 
перекладу (ст. викл. М. Гульчевською, викл. Н. Вовчастою, О. Бугайською, Т. Бригою і 
Д. Монастирською); остаточний варіант побудови української частини словника, уточнення деяких 
англійських термінів та організацію роботи над словником проведено канд. філол. наук 
Б. Шуневичем;  слушні зауваження щодо перекладу деяких термінів українською та англійськими 
мовами висловили рецензенти канд. філол наук Л. Бордюк, к. т. н. Т. Рак, а також підполковник 
цивільного захисту А. Шадрін. 

На основі цього списку українських термінів укладено також українсько-російський та українсько-
польський словники зі сфери надзвичайних ситуацій.  

"Короткий українсько-англійський словник зі сфери надзвичайних ситуацій" побудований за 
алфавітно-гніздовою системою. Українські заголовні слова – однослівні терміни надруковані жирним 
шрифтом і розташовані в алфавітному порядку. Терміни, що складаються зі слів, написаних через 
дефіс або разом, також розташовані за алфавітом їх початкових літер. Наприклад, термінологічне 
сполучення будівельна аварія, яке складається з означення будівельна та ядра  аварія потрібно 
шукати в гнізді аварія. Ядро терміна при наступному згадуванні в тексті словникової статті не 
пишеться, а заміняється спеціальним знаком ~ (тильдою). У випадку препозитивного залізнична 
аварія або постпозитивного означення аварія на дорозі тильда ставиться після або перед 
означенням: 

аварія     failure, break down, accident 
будівельна ~    construction accident 
залізнична ~    railway accident 
~ на дорозі    road accident  

Стійкі сполучення, ідіоматичні вирази треба шукати після ядра гнізда за алфавітом. Вони написані 
курсивом і розташовані зразу під ядром гнізда, наприклад:    

двигун 
□ ввімкнути ~ 
вимкнути ~ 
карбюраторний ~ 

                          еngine 
                          turn on engine, switch on engine 
                          turn off engine, switch off engine 
                          carburettor engine  

У тих випадках, коли в словниковій статті ядро використано не в своїй початковій формі, то після 
тильди ставиться змінене закінчення ядра. Синонімічні варіанти перекладів термінів англійською 
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мовою подані через кому. В українських термінах синоніми, короткі тлумачення, посилання на 
згадані вище терміни подані в круглих дужках. 

Далекі за значенням варіанти перекладів написані через крапку з комою, а різні значення – через 
цифри. 

У процесі роботи зі згаданими вище іноземно-українськими і українсько-іноземними словниками 
виникли такі проблеми: 

1) при укладанні словників-мінімумів ставилося завдання ввести в них найуживанішу спеціальну 
термінологію. Відбір лексики з іноземних словників проводився викладачами іноземних мов (з 
урахуванням власного досвіду роботи із технічними текстами під час занять з курсантами і 
студентами першого, другого і п’ятого курсів) спільно із спеціалістами університету. Але з часу 
укладання іноземних словників і укладених на їх базі словників-мінімумів пройшло багато років, 
тому після опублікування словників-мінімумів виявилося, що вони не охоплють необхідний мінімум 
лексики, потрібний для перекладу нової технічної літератури з цієї тематики; 

2) для укладання коротких українсько-іноземних словників зі сфери надзвичайних ситуацій 
використано в основному терміни з двох згаданих вище словників, яких виявилося також недостатньо 
для перекладу технічної літератури, тому що вони не охоплюють більшості термінів, які реально 
функціонують у сучасній українській та англомовній науково-технічній літературі з пожежної справи; 

3) в укладених словниках майже не відображена термінологія нових спеціальностей, які введені в 
нашому університеті за останні роки, наприклад, практична психологія, управління інформаційною 
безпекою та ін.; 

4) неефективним виявилося внесення в реєстр коротких українсько-іноземних словників 
вузькоспеціальних термінів, які дуже рідко зустрічаються в технічних текстах, що пропонуються для 
перекладу на заняттях курсантам і студентам, наприклад, антидот, епізоотія та ін. За рахунок цих 
термінів збільшено обсяг словника, але він також не охоплює той мінімум лексики, який потрібний 
для перекладу технічних текстів.  

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що для подолання всіх згаданих вище проблем 
потрібно: 

1) приступити до укладання великих за обсягом українсько-іншомовних та іншомовно-
українських словників, які охоплюють спеціальну термінологію всіх спеціальностей у структурі 
Міністерства надзвичайних ситуацій. Для цього потрібно створити електронну базу даних пожежної 
термінології на різних мовах. Таку роботу можна виконати спільними зусиллями науковців і 
спеціалістів вищих навчальних закладів і Українського науково-дослідного інституту пожежної 
безпеки МНС України; 

2) укласти навчальні перекладні словники нових термінів обсягом близько 2000 найчастіше 
вживаних лексичних одиниць для кожної із спеціальностей, за якими здобувають вищу освіту 
курсанти і студенти у нашому університеті та інших ВНЗ у системі Міністерства надзвичайних 
ситуацій України. Для виявлення нової термінології з цих спеціальностей опрацювати сучасну 
вітчизняну і зарубіжну літературу: журнальні статті, матеріали конференцій, монографії, посібники, 
дисертації та інші матеріали і доповнити цими термінами вже укладені словники. Як відомо, коли 
спеціаліст з будь-якої галузі володіє 2000 найчастотнішими термінами зі своєї спеціальності, то він 
зрозуміє на 90% будь-який технічний текст з цієї спеціальності. У число цих 2000 лексичних одиниць 
увійде спеціальна, загальнонаукова і загальнотехнічна термінологія, а решту це будуть спеціальні 
терміни, які рідко використовуються у науково-технічній літературі з цієї тематики, але їх потрібно 
ввести у великі за обсягом перекладні словники. Наприклад, в "Англо-російському алфавітно-
частотному списку термінів з робототехніки" [32: 5-60] представлено "2 000 однослівних термінів з 
частотами не менше 3 і 185 термінологічних сполучень з частотами не менше 10" [32: 3-4]. Такі 
словники потрібно укладати кожні 5-8 років, тому що протягом цього часу термінологія будь-якої 
терміносистеми поповнюється великою кількістю нових термінів. До укладання навчальних 
словників бажано залучати курсантів і студентів ВНЗ; 

3) давати у додатках до словників з конкретних галузей науки і техніки окремо списки з 
перекладом власних імен провідних науковців, назв організацій, номенклатури, абревіатур, які часто 
зустрічаються в науково-технічній літератури з цієї тематики [33: 43-48]. Як показує досвід 
перекладання вітчизняної літератури іноземними мовами та іноземної  українською мовою, перед 
перекладачами виникають проблеми не тільки у виборі правильних відповідників спеціальних 
термінів, але й номенклатури, власних імен, назв організацій, які використовуються в науково-
технічній літературі з якоїсь конкретної тематики, проте такої інформації немає ні в словниках, ні в 
іншій довідковій літературі. Результати дослідження варіантів перекладу прізвищ вітчизняних і 
зарубіжних авторів представлено в статті "Зауваги до перекладу на українську мову іноземних 
власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання)" [34: 152-157]. Деякі 
проблеми перекладу української та англійської номенклатури, назв навчальних закладів і інших 
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організацій, які часто зустрічаються в науково-технічній літературі з дистанційного навчання описано 
в статті "Комплексне дослідження української та англійської термінології з дистанційного навчання" 
[34: 43-48];  

     4) впроваджувати українські еквіваленти до нових іноземних термінів, які використовуються у 
пожежній науково-технічній літературі. Поряд з термінами, що вже вкорінилися як кальки іноземних 
термінів і перенесені в пожежну термінологію, використовувати їх українські синоніми,  наприклад, 
abscess – абсцес, гноїння та ін.; 

5) шукати еквіваленти іноземних термінів з мови оригіналу, а не з мови посередника (російської, 
польської та ін.). Як доведено українськими науковцями, навіть у добре відомих  зарубіжних 
словниках зустрічаються неправильні переклади деяких основних термінів, які потім переносяться в 
українські словники, посібники, тобто спотворюються реальні значення термінів [35: 45-47]. Тепер є 
багато можливостей уточнити значення нових термінів і вибрати правильний їх переклад 
безпосередньо з авторами цих термінів через електронну пошту або за допомогою пошукових систем 
в Інтернеті; 

6) писати в дужках в оригіналі терміни, назви організацій, прізвища науковців, якщо автор 
перекладу не впевнений у правильності їх написання українською або іноземною мовою. 

Цей досвід можна використати для укладання нових словників іншими мовами для будь-якої 
нормалізованої терміносистеми.   
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Шуневич Б. И. Проблемы составления новых словарей нормализованных терминосистем 
(на примере пожарной терминологии). 

В статье проведен анализ опыта составления украинско-иностранных и иностранно-украинских 
словарей нормализованной терминосистемы, описаны проблемы, возникающие при их создании, а 
также предложены пути решения этих проблем при составлении новых словарей пожарной 

терминологии. 

Shunevych B. І. Problems of Compiling New Dictionaries of Normalized Terminological Systems 
(on the basis of firefighting terminology) 

The article deals with the analysis of an experience of compiling Ukrainian-Foreign Languages and Foreign 
Languages-Ukrainian dictionaries of the normalized terminological system, problems taking place in the 
process of their compiling as well as the ways of solving the problems before compiling new firefighting 

terminology dictionaries. 
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ЕВФЕМІЗМИ ТА ІНШІ ВИДИ СЕМАНТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ 
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ І ФРАЗЕОЛОГІЇ 

У статті розглядаються дискусійні питання мовної політичної евфемії як у динаміці, так і на 
синхронному зрізі. Суспільно-політична лексика і фразеологія, джерелом якої є табу в 

конвенціональній сфері комунікації, простежується на матеріалі різних мов (східнослов’янських і 
романо-германських). Автор торкається також проблем подальшого дослідження суміжних з 

евфемією і табу лінгвальних явищ у сфері політики і суспільного життя. 

Суспільно-політична лексика формувалася на базі різних джерел: у термінологічному 
українському вокабулярі, з одного боку, функціонують лексеми виразно локального характеру: 
східноукраїнські, західноукраїнські (галицькі), слова традиційного вжитку в давньоукраїнській 
актовій мові, а з другого боку, наявні запозичення інтернаціонального характеру – з російської, 
німецької, польської та інших мов. Тому не дивно, що до складу української термінологічної лексики 
ще в XIX столітті входило чимало русизмів, що часто мали старослов'янське джерело, наприклад, 
самовластіє, користолюбіє, підданство, отєчєстволюбіє, право, безправність та інші. 

Суспільно-політична лексика в обох мовах поступово стабілізувалася, конкретизувалася, 
набуваючи щораз більшої системності. Утворення суспільно-політичних, юридичних, військових 
термінів мало не випадковий характер, а переважно регламентований, модельований. Політичні 
словники фіксують найрізноманітніші семантичні зрушення, трансформації, які відбувалися в усному 
і писемному мовленні, в тому числі й евфемізацію мовлення. 

Питання про політичні евфемізми й досі залишається дискусійним. На цьому аспекті доцільно 
зупинитися докладніше. 

До політичних евфемізмів деякі лінгвісти відносять такі лінгвальні вияви інакомовності, в яких 
відображаються соціальні погляди носіїв мови, її інтенції, вербальні стратегії тощо. Політичне 
інакомовлення та евфемія справді мають спільні риси. До них можна віднести соціальну 
детермінованність їх утворення у мові, бінарне протиставлення паралельних найменувань, прагнення 
до "завуальовування" поняттєвого компоненту в семантиці слів. Деякі лінгвісти (І. Р. Гальперін, 
А. М. Кацев) вважають, що термін "політичні евфемізми" охоплює назви понять, які створено з метою 
перекручування фактів, зокрема, суспільно-політичних [1: 18; 2: 58 ]. 

Безперечно, аналізуючи евфемізми, необхідно пам'ятати, що табуюванню підлягають не самі по 
собі поняття, а тільки їх прямі найменування. Евфемізми у своєму денотативному значенні повинні 
повністю збігатися з табуйованими словами. Отже, виправдовується теза про те, що політичні 
евфемізми – це тільки перекручування понять. Однак із цим важко погодитись,   оскільки навряд чи 
можна сприйняти твердження про те, ніби політичні евфемізми своїм денотативним значенням не 
збігаються з табуйованими назвами понять чи з будь-якими найменуваннями, що потребують 
"завуалювання" або заміни. Водночас немає сумніву в тому, що політичні евфемізми більше ніж інші 
види евфемії наближаються до криптології та інших видів інакомовлення. 

Складність розмежування політичної  інакомовності  та політичної евфемії полягає в тому, що 
паралельні найменування, які наводяться в ролі прикладів евфемізмів у політичній лексиці, 
семантично позитивні за своєю внутрішньою формою або за новим матеріальним втіленням на 
відміну від описових політичних виразів, які можуть мати будь-яке емоційно-експресивне 
забарвлення. У подібних випадках для розмежування евфемії та інакомовлення як такого залучається 
додатковий екстралінгвістичний фактор – соціальна значущість і негативність або позитивність 
похідного поняття на основі загальноприйнятих соціальних оцінок. 

Різна прагматична настанова двох видів інакомовлення відповідно викликає різні трансформації 
семантики слів. Щодо політичної інакомовності, то заміни в ній можливі як у плані перекручування 
похідного поняття, так і щодо його матеріального оформлення, тобто можливі зміни плану змісту і 
плану вираження, наприклад: країни народної демократії; соціалістичний табір; соціалістична 
інтеграція; соціалістична співдружність; холодна війна. 

До політичної інакомовності можна також віднести і вираз державна машина, що походить ще від 
Гоббса (1588-1679), який у своєму творі "Левіафан" (1651) порівнює основні складові елементи 
держави з деталями машини. Пізніше за аналогією були створені політичні вирази адміністративна 
машина та військова машина (англ. – war machine). 

В   евфемістичних   переосмисленнях   слів   та   виразів основне    поняття    залишається    
незмінним,    модифікується лише   його   мовне   вираження. Прикладом   цього   можуть бути  
евфемістичні   вирази,   які   позначають поняття "капіталізм". Більшість слів та виразів, якими    
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позначається це поняття, – це кальки з англійської мови: система вільного підприємництва (англ. – 
system of free enterprising); економічний гуманізм (англ. – economic humanism); масове суспільство 
(англ. – mass society); відкрите суспільство (англ. – open society) та інші. 

З часів появи роману Джека Лондона (1876-1916) "Залізна п'ята" виникла загальна назва 
промислових магнатів американського суспільства; вживається цей вираз також у значенні 
"капіталізм" або "імперіалізм" . 

Спостерігаючи структуру евфемізмів у складі політичної термінології, можна зробити висновок, 
що політичні евфемізми    утворюються на базі різних національно-негативних характеристик  
денотата; вибір характеристики залежить від прагматичної мети. Неоднозначність, неоднаковість 
значень висловів мови політики пояснюється існуванням різних ідеологій. У випадку евфемізації 
мовних одиниць можлива емоційно-позитивна оцінка негативних денотатів. Наприклад, політика 
демократичних перебудов, яка проводилася М. С. Горбачовим у Радянському Союзі, спочатку 
сприймалася позитивно; такі терміни, як перебудова, демократизація, гласність, мали цілком 
позитивний заряд. 

Деякий час Радянський Союз проводив політику, яка викликала появу певних слів та висловів, що 
позначали процеси та явища, що відбувалися в країні. У політичній термінології інших держав 
відповідно виникали слова та вирази, які виконували відповідну оцінну функцію. Не дивно, що 
велику частку їх складає евфемістична лексика. У такий спосіб виник евфемістичний  вираз залізна 
завіса. Залізна завіса, яка відділяла театральну сцену та сусідні приміщення від зали для глядачів у 
протипожежних цілях вперше була застосована у Франції, в Ліоні, наприкінці 80-х років – на початку 
90-х років XVIII століття [3: 116]. Упродовж наступного століття цей запобіжний засіб став 
обов'язковим під час побудови театрів. Майже одночасно з виникненням технічного терміну "залізна 
завіса" в мовах деяких європейських країн розвинулося і його переносне значення. Спочатку вираз 
вживався з метою позначення психічної ізольованості людини. Під час першої світової війни цей 
вислів потрапив у публіцистику. Ним почали позначати політичну ізольованість країни, політичні та 
ідеологічні бар'єри між народами тощо. Стосовно Радянського Союзу цей вираз уперше вжив 
Геббельс у статті "2000 рік", яка була надрукована в журналі "Das Reich" від 23 лютого 1945 року. 
Геббельс стверджував, що СРСР відгородить залізною завісою східну та південно-східну Європу від 
інших країн, якщо переможе у війні. Уінстон Черчіль у промові у Вестмінстерському коледжі в місті 
Фултоні, 5 березня 1946 року стверджував, що "від Штетина на Балтиці до Трієсту на Адріатиці на 
континент опустилася залізна завіса" [3: 116; 117]. У радянській публіцистиці цей вираз вживався на 
позначення намагань реакційних сил капіталістичних держав завадити поширенню правди про 
Радянський Союз та країни колишнього соціалістичного табору. Радянський Союз, як і до нього 
Російська імперія, активно впливав на розвиток соціально-політичних, економічних, культурних та 
інших процесів у світі. Це, крім іншого, призвело до появи значної кількості евфемізмів 
найрізноманітнішого змісту. Вдамося до відповідних прикладів явищ цього плану. 

Міжнародний жандарм – таку не досить приємну назву отримала Росія в середині XIX століття. 
Очевидно, причиною виявився ступінь впливу Росії на політичний та економічний розвиток інших 
країн. Після Другої світової війни цей вираз в СРСР почав уживатися щодо американського 
імперіалізму, хоч фактично роль жандарма виконувала правляча верхівка СРСР (придушення 
угорської революції в 1956 році, втручання Варшавського договору в Чехословаччину, демократичні 
процеси інших країнах "соціалістичного табору"). 

В’язниця народів – вираз, який характеризує царську Росію з її політикою пригноблення 
неросійських народів. Походить вираз з висловлювання Адольфа де Кюстина (1790-1857) – 
французького письменника і мандрівника. 

Квасний патріотизм – іронічний вираз, який позначає вперту, туповату прихильність до дрібниць 
національного побуту. Вирази квасний патріотизм і квасний патріот  поширились з  20-х років XIX 
століття як характеристики реакційних поглядів осіб, які підміняють любов до  рідної країни впертим 
прихильництвом до її застарілих форм життя та побуту. 

Наведені приклади свідчать про те, що не завжди назва негативного політичного явища 
замінюється назвою з позитивним забарвленням (наприклад, "в’язниця народів"). Тому можна 
зробити припущення, що дисфемізація, негативізація денотата властива й політичній термінології. 

Не тільки східні держави та пов'язані з ними назви явищ, процесів, що мали міжнародний вплив, 
набули відповідних завуальованих номінацій. Такі явища, як імперіалізм, колонізація, шовінізм, 
фашизм виникли на Заході. У сусільно-політичній термінології для назв цих і близьких до них реалій 
витворились певні евфемістичні описові вирази. Наведемо приклади вживання деяких з них у 
конкретному контексті: 

"И всплыли бы преступления интернационал-социализма, которые могли ошеломить мир на много 
веков. И открылось бы, что интернацианал-социализм творит не меньшие злодеяния, чем его 
кровавый брат национал-социализм, что оба они вполне достойны нюрнбергской скамьи: "Тут 
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композити интернационал-социализм і национал-социализм вжиті відповідно замість назв політичних 
укладів соціалізму в СРСР та фашизму в Німеччині [4: 25] 

Існує чимало евфемістичних замін щодо таких явищ; можна припустити, що такі евфемізми-
замінники увійшли до складів різних мов. Наприклад, в "Кратком политическом словаре" знаходимо 
таке евфемістичне, на наш погляд, сполучення слів, як теория домино [5: 104, 401]. Цей термін 
уживається в пресі для позначення політичних, економічних, соціальних змін в одній країні або 
регіоні. Такі зміни призводять до адекватних чи подібних змін у сусідніх країнах. Евфемістичність 
виразу "теория домино" полягає в тому, що він вживається як аргумент проти прогресивних змін у 
так званих "третіх країнах" або ж спрямований проти національно-визвольної боротьби за 
незалежність; цим терміном-евфемізмом у недалекому минулому виправдовувалась політика так 
званого імперіалістичного втручання в справи інших держав. До речі, вирази треті країни  або країни 
третього світу можна також вважати евфемістичними, оскільки вони вживаються для назв країн з 
низьким розвитком промисловості, господарства, а також з низьким рівнем економіки та культури. 
Уряди деяких таких країн іноді називають маріонетковими урядами або маріонетковою владою, тому 
що їх розвиток залежить від дій урядів інших держав, які негласно керують, спрямовують їхні дії. 
Країни третього світу в Радянському Союзі іноді називали молодшим або меншим братом. Цей вираз 
походить з Євангелія [6: 12] описово позначаючи тварин; а в недалекому минулому він уживався 
стосовно людей низького соціального стану. 

Наведемо ще кілька прикладів: "Фахівці – скажімо так – дутих цифр, по-місцевому –
"надуванчики". Як бачимо, так інколи висловлюються про неправдиву статистику. Ще один приклад 
стосовно цього поняття: 

"Комітети народного контролю просто намагаються виправити допущені помилки, позбутися того 
баласту в середовищі народних дозорців, який утворився внаслідок ... гонитви за дутою цифрою." [7: 
2]. 

Особливої уваги заслуговує дуже частотний за використанням евфемістичний вираз жовта преса. 
У 1895 році американський художник-графік Річард Ауткоулт вмістив у кількох примірниках нью-
йоркської газети The World серію фривольних малюнків з гумористичним текстом. Головними 
персонажем малюнків був хлопчик у жовтій сорочці. Незабаром інша американська газета New York 
Journal почала друкувати серію аналогічних малюнків. Між цими двома газетами виникла суперечка 
за право першості на "жовтого хлопчика". У такий спосіб виник вираз жовта преса, який уживається 
на означення дешевої, брехливої чи непристойної преси. Існують також вирази схожі за змістом із 
виразом  "жовта преса", наприклад, пінкертоновщина – низькопробна, "бульварна" література з 
детективним змістом; клей та ножиці – вираз, який характеризує літературні твори, що побудовані на 
плагіатах, скомпоновані з чужих матеріалів; цей вираз вживається також у значенні так званої 
"халтурної" праці низькопробних журналістів. Навряд чи можна вважати евфемізмом вираз шоста 
держава (зараз "четверта влада – після законодавчої, виконавчої і судової), який уживається із 
значенням "преса". Цей вираз не має евфемістичного навантаження, функція заміни чи "завалювання" 
назви негативного поняття йому не притаманна; на наш погляд, це приклад соцально-політичної 
інакомовності. 

Золота молодь – так називали багату буржуазно-дворянську молодь, що витрачала батьківські 
гроші, вела безтурботне життя. Цей вираз походить від назви паризької контрреволюційної молоді. У 
просторіччі сьогодення це поняття набуло ще одного синонімічного позначення – мажори – 
дисфемістичного за змістом. 

Зубри – назва реакційних представників курського земства в російській опозиційній пресі (близько 
1907 року). Царський уряд охороняв їх як рідкісні екземпляри в Біловезькій Пущі, звідки й пішло це 
прізвисько. 

Політичній термінології притаманні всі процеси, які відбуваються і в інших лексичних шарах 
мови. Тому не диво, що зі зникненням деяких суспільно-політичних реалій зникають і їх назви або ж 
вони набувають додаткового значення (евфемістичного, дисфемістичного, какофемістичного, 
іронічного тощо) і використовуються в мовленні ситуативно. У мові народів колишнього Радянського 
Союзу цілеспрямовано вводилися своєрідні "псевдотерміни" з онтологічним змістом: реальний 
соціалізм, соціалістичний вибір, злиття націй, інтернаціональний обов'язок, розвинений соціалізм, 
соціалізм із людським обличчям, гласність, перебудова тощо. Більша частина з них вживається й 
дотепер з іронічно-євфемістичним змістом для позначення реалій явищ, які існували нещодавно. У 
політичній термінології відбуваються процеси неологізації або семантичного оновлення застарілих 
слів чи словосполучень: телеміст, ваучер, спільний европейский дім, регульований ринок. 
Спостерігається тенденція до так званої "карнавалізації" мовлення. Наш час особливо 
характеризується зміною "мовленнєвого одягу" [8: 51]. Наприклад, численні перейменування 
державних установ: міністерство – департамент; школа – ліцей – гімназія – коледж; контора – офіс 
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і т.ін. Мовні процеси семантичного переосмислення відбуваються інтенсивно. Можна стверджувати, 
що деякі з політичних неологізмів уже сьогодні набули додаткового забарвлення. 

У системі семантичних зрушень суспільно-політчної лексики і фразеології вважаємо доцільним 
виділити евфемістичні заміни, які стосуються військової термінології. Військові евфемізми виникали 
за різних часів. Про їх виникнення можна говорити паралельно з історією військової справи. 
Наприклад, в епоху середньовіччя скандинавські воїни – берберки – виявляли надзвичайну хоробрість 
у битвах, воювали без зброї, з оголеним торсом (норвезькою "бер серке", звідки й походить назва). 
Секрет хоробрості берсерків доволі швидко перестав бути таємницею, тому евфемізм берсерки 
проіснував недовго; його функцією було приховування таємниці їх хоробрості, швидкості та 
раптовості у бойових діях. 

Танк – це евфемізм, утворений для позначення бойових машин, також за короткий час позбувся 
своєї евфемістичності, ставши загальновживальним терміном. Військово-політичними термінами-
евфемізмами можна вважати такі словосполучення, як скорочення лінії фронту, еластичний фронт, 
рухлива оборона, які вживалися представниками німецького командування з метою приховування 
необхідності відступу в роки Другої світової війни. 

До евфемізмів нерідко відносять паралельні кріптологічні найменування, які спрямовані на 
відмежування від загальноприйнятої системи найменувань. Специфічна особливість кодованих, 
шифрованих найменувань у так званих "таємних мовах" сприймається як табу для необізнаних 
учасників комунікації. Функція криптологічних найменувань полягає в прагненні зберегти таємницю 
комунікативного змісту – на відміну від евфемізмів, конвенціональність яких визначається 
зрозумілістю широкими соціальними групами. Тим-то до військових евфемізмів   навряд чи можна 
віднести шпигунські паролі, прізвиська агентів, шифровані документи тощо. Вираз п'ята колона, на 
нашу думку, можна вважати евфемізмом, оскільки він уживається для позначення тієї групи людей, 
які займаються певним видом діяльності, про яки не прийнято говорити відверто, прямолінійно. 
Проте ця назва зрозуміла майже всім членам будь-яких комунікативних шарів у сучасному 
суспільстві. Вона не має нічого спільного з "таємним мовленням". Раніше так називали шпигунів, 
диверсантів, шкідників, які підтримували контрреволюційних франкістів у роки боротьби з ними 
Іспанської Республіки (1936-1939). Вираз належить іспанському генералові Емілію Мола, який 
командував контрреволюційною армією. 

Військові евфемізми, звісна річ, з'являються і в наш час. Зокрема, чимало подібних замін з'явилися 
в роки війни в Афганістані. 

Назву Чорний тюльпан у роки "афганської" війни дістав військовий вантажний літак, який з 
"центру" постачав військові вантажі, перевозив військовослужбовців, медикаменти тощо. На 
зворотньому шляху цим літаком відправляли поранених та загиблих, через що за ним закріпилась 
така сумна назва [9: 7]. 

Інколи причиною політичної евфемії стає дипломатична ввічливість. "Міжнародна ввічливість" є 
цілком термінологічним поняттям, яке позначає юридично встановлені правила та норми, яких 
дотримуються в міжнародній практиці. Види дипломатичної ввічливості якнайрізноманітніші; вони 
стосуються мовлення, поведінки, одягу, різноманітних церемоніалів тощо. Правилами дипломатичної 
ввічливості пояснюються певні форми початків і, особливо, кінцівок дипломатичних документів [10: 
9]. Необхідно відрізняти евфемістичні заміни від так званої назви "компліментарної" та "етикетної"  
лексики, наприклад, від форм привітання – Ваша Високість, рос. Ваше превосходительство, господин, 
пан, сер тощо – від деяких мовних форм дипломатичних документів (наприклад, особових нот, 
вербальних нот) і т. ін. Функція евфемізмів полягає в завуальованості, приховуванні негативних 
реалій, в тому числі й у галузі міжнародних відносин. Форми дипломатичної ввічливості вживаються 
з метою вираження поваги на основі взаємності або за бажанням держави, яка їх застосовує. На 
відміну від евфемізмів, формули дипломатичної ввічливості не бувають ситуативними, 
контекстуальними чи оказіональними. Деякі з них мають сталий міжнародний характер. 

Ще однією причиною політичної евфемії може слугувати цензурна заборона (військова або 
дипломатична таємниця). 

Власні назви деяких країн, міст, підприємств, військових частин та осіб замінюються буквами або 
їх назвами. Наприклад: N /єн/, NN /ен-ен/, №-ський /енський/, місто Ікс, Ігрек, Зет/. Можуть також 
застосовуватись описові вирази типу одна сусідня держава, один дипломатичний представник та інші. 

Отже ми розглянули основні причини утворення, функціонування політичних евфемізмів, а також 
їх зникнення та перетворення у нейтральні слова чи описові вирази. Слід відзначити досить велику 
кількість одиниць у цьому лексичному шарі. Потрібно відрізняти політичні евфемізми від криптології 
та інших видів інакомовлення. Вартим уваги є також питання про політичні евфемізми як такі і 
визначення подібних мовних одиниць як спробу перекрутити політичні факти.  
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Януш О. Б. Эвфемия и другие виды семантических сдвигов 
в социально-политической лексике и фразеологии. 

В статье  рассматриваются дискуссионные вопросы языковой политической эвфемии как в 
динамике, так и на синхронном срезе. Социально-политическая эвфемия, источником которой 

является табу в конвенциональной сфере коммуникации, прослеживается на материале 
различных языков (восточнославянских и романо-германских). Автор касается также проблем 

дальнейшего исследования смежных с эвфемией и табу лингвальных явлений в системе 
политики и общественной жизни. 

Yanush O. B. Euphemia and Other Kinds of Semantic Progress 
in Social and Political Lexics and Phraseology.  

The article puts under discussion problematic questions of lingual euphemia in dynamic aspect and at 
synchronous consideration. Taboo in conventional sphere of communication, which is the source of social 

and political euphemia, is observed on material of different languages (Eastern-Slavonic and Romanic-
Germanic). The author touches upon problems of further investigation of adjacent lingual concepts to 

euphemia and taboo in the system of politics and social life. 
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СПОСОБИ ВЕРБАЛЬНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ СТЕРЕОТИПНИХ РОЛЕЙ ДРУЖИНИ 
В АНГЛОМОВНОМУ СІМЕЙНОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті проаналізовано способи вербальної об’єктивації стереотипних ролей ДРУЖИНИ в 
англомовному сімейному конфліктному дискурсі. Встановлено та розглянуто традиційні, а також 
альтернативні ролі, що належать до рольового кластеру ДРУЖИНА, систематизовано способи їх 

подання, виявлено зв’язок між конкретною роллю та способом її вербалізації. 

До актуальних проблем лінгвістики сьогодні належать такі, що пов’язані із дискурсивними 
практиками – мовленнєвою взаємодією комунікантів у соціальних контекстах.  

Намагаючись осягти принципи мисленнєво-комунікативної вербалізованої діяльності соціальних 
суб’єктів, мовознавці приділяють увагу як аналізу загально-теоретичних проблем дискурсології [1; 2; 
3; 4; 5; 6 та ін.], так і дослідженню специфіки конкретних дискурсів. З-поміж останньої групи 
розвідок наявні такі, що присвячені сімейному [7] і конфліктному [8; 9; 10] англомовному дискурсу.  

Об’єктом нашого дослідження виступає англомовний сімейний конфліктний дискурс, а його 
предметом є специфіка об’єктивації у цій дискурсивній діяльності базових ролей членів родини – 
ДРУЖИНИ, ЧОЛОВІКА, БАТЬКА / МАТЕРІ, ДИТИНИ. Кожна з цих ролей являє собою кластер, 
складаючись з декількох, що разом відображають / творять стереотипні уявлення про носія ролі і 
задані ними рольові очікування [11; 12]. 

Метою цієї статті є аналіз способів омовлення стереотипних ролей ДРУЖИНИ у конфліктному 
сімейному спілкуванні носіїв англійської мови.  

Аналіз корпусу прикладів англомовного сімейного конфліктного дискурсу дає підстави 
стверджувати, що до ролевого кластеру ДРУЖИНА належить декілька ролей, з поміж них такі, що 
відбивають традиційні уявлення про сімейні ролі:  
§ ДРУЖИНА-ДОМОГОСПОДАРКА; 
Ця роль вважається традиційною, адже жінку відвіку називали "берегинею домашнього вогнища", 

й сьогодні ця роль є базовою з-поміж фемініних [3]. Цей вираз має два значення: пряме, тобто "та, що 
стежить за вогнем у вогнищі, готує їжу, відповідає за тепло в житлі", та переносне – "та, що 
відповідальна за душевне тепло в будинку, за родинний мікроклімат" [13]. "Домашнє вогнище" 
передбачає особливий затишок в сім'ї, добру атмосферу і тепло людських відносин. Формувати і 
зберігати цю атмосферу, піклуватися про порядок і чистоту в будинку – щонайперше завдання 
дружини. 

• ВІРНА ДРУЖИНА; 
Ця традиційна роль відповідає суперморальній загальнолюдській нормі, адже ще в біблії сказано: 

"Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things" [14] ("Равно и жены [их 
должны быть] честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем") [15]. Вірність дружини полягає не 
лише в тому, щоб не зраджувати чоловіку, але й бути йому помічницею у важких ситуаціях, захищати 
чоловіка від нападок інших, ніколи не зрадити його навіть в малих справах і обставинах, не 
принижувати авторитет чоловіка перед іншими. Прояв такої вірності укріплює сім'ю і робить 
чоловіка сильнішим. Дружина-християнка не повинна наслідувати гріховному світу, а присвятити 
себе Богові, жити завгодно Йому, богобоязливо і в чистоті серця [16]. 

• ДРУЖИНА-КОХАНКА; 
Ця традиційна роль закорінена на тому, що чоловік сприймає жінку як об’єкт бажання чи як 

сексуального партнера, над яким він хотів би здійснювати повний контроль. Адже одним з головних 
критерій, по якому чоловік оцінює жінку, – це її сексуальність [3]. 

• ДРУЖИНА-ПОДРУГА; 
Ця роль, хоча й достатньо традиційна, відповідає родинним стереотипам сучасності, заснованим 

на духовній близькості партнерів: гарна дружина розуміє, підтримує, а інколи і допомагає своєму 
чоловіку, адже члени сім’ї зв'язані не тільки спільністю побуту, а ще й взаємною моральною 
відповідальністю і взаємодопомогою [17: 663]. 

Останнім часом до традиційних жіночих ролей додаються також альтернативні, зокрема 
альтернативна роль ДІЛОВА ЖІНКА – УСПІШНИЙ ПРОФЕСІОНАЛ [3]. У наш час з кожним днем 
все більше сучасних жінок мріють про кар'єру в бізнесі, кожна друга бажає стати діловою жінкою. Ця 
тенденція порушує типове уявлення про соціальну роль жінки зведене до допоміжної, другорядної 
функції забезпечення соціально-професійних і екзистенціальних потреб чоловіка [3]. У сучасній сім’ї 
жінка, яка має успішну кар’єру, нерідко робить не менший, а часом і більший внесок у сімейний 
бюджет, ніж її чоловік, і все частіше можна зустріти родину, де саме дружина виконує традиційну 



О. І. Гридасова. Способи вербальної об’єктивації стереотипних ролей ДРУЖИНИ 
в англомовному сімейному конфліктному дискурсі 

149 

чоловічу функцію і має альтернативну жіночу сімейну роль – ДРУЖИНА-ЗДОБУВАЧКА-
ГОДУВАЛЬНИЦЯ. 

Стереотипні ролі ДРУЖИНИ в англомовному сімейному конфліктному дискурсі можуть бути 
об’єктивовані у прямий та непрямий спосіб.  
Пряме позначення відбувається або називанням ролі або за допомогою експлікації рольових 

очікувань. Називання перелічених ролей, що входять до кластеру ДРУЖИНА не зареєстроване. 
Експліцитне позначення рольових очікувань зафіксоване у вербальній об’єктивації більшості ролей: 
ДРУЖИНА-ДОМОГОСПОДАРКА, ВІРНА ДРУЖИНА, ДРУЖИНА-КОХАНКА та ДРУЖИНА-
ПОДРУГА (тобто в усіх, окрім ДРУЖИНА-ЗДОБУВАЧКА-ГОДУВАЛЬНИЦЯ).  

Так у наступній ситуацій прямо об’єктивована роль ДРУЖИНА-ДОМОГОСПОДАРКА, засобом 
об’єктивації виступає спонукання до приведення дій адресата-носія у відповідність до рольових 
очікувань адресанта. На думку чоловіка, дружина повинна обслуговувати його, подавати йому 
вечерю незалежно від того о котрій годині і в якому стані він повернувся до дому:  

(1) – Hey! Where’s me bloody supper, eh? DID YOU HEAR WHAT I SAID, WOMAN? Move your arse 
and get some food on this table. Before I do summat I might regret. 

– Leave her alone, Dad. She’s not feeling too good. 
– I don’t give a toss. She’ll get my food now! Or she’ll feel the buckle end of my belt, an’ no mistake. 
– Your dinner was kept warm for hours. It’s not Mam’s fault if it’s spoiled. 
– It’s her place to look after me. 
– It’s all right, lass, go up and see to the children [18: 53].  
У прикладі (2) прямо об’єктивується роль ВІРНА ДРУЖИНА. Конфліктна взаємодія відбувається 

через невідповідність ролевим очікуванням чоловіка щодо його дружини: він підозрює її у шлюбній 
зраді. При цьому, мовець експліцитно позначає дії адресата, що не відповідають рольовим 
очікуванням (intend running off, playing dirty behind my back) й можливий наслідок цих дій (How do I 
know this brat is mine?): 

(2) – What’s going on? 
– I don’t know what you mean. 
– Summat’s been going on. Has there been somebody ‘ere? 
– There’s been nobody here, Frank. 
– You’re bloody liar! There’s guilt written all over your lying face! Who were it, eh? Some fancy man 

you intend running off with? How do I know this brat is mine? You coulda been playing dirty behind my 
back. [18: 55]. 

У наступній ситуації об’єктивована роль ВІРНА ДРУЖИНА, засобом прямого позначення 
виступає невідповідність ролевим очікуванням – зрада: 

(3) – Tell me was it hard, lying to me all those years? 
– You know guys are all the same. There can be fifty betrayals in a happy marriage so long as they’re all 

his [19]. 
Альтернативна роль ДІЛОВА ЖІНКА – УСПІШНИЙ ПРОФЕСІОНАЛ прямо об’єктивована в 

наступному прикладі. Причиною виникнення конфлікту є не саме прагнення дружини до успішної 
кар’єри, а невідповідний, на погляд її чоловіка, час для цього, що він експліцитно висловлює: 

(4) – I can’t believe you left things get this bowl around here. I can’t believe it. 
– You didn’t pick the perfect moment to have a career. 
– Ok, I’m not even going to touch that hypocrisy. You told me to go to New York. Mr. "I can handle it. 

Everything will be ok. Go, Kate."  
– You are saying you didn’t want to go? 
– No, I want a lot of things. So do you. That’s the problem [20]. 
У іншому прикладі прямо об’єктивується роль ДІЛОВА ЖІНКА – УСПІШНИЙ ПРОФЕСІОНАЛ. 

Причому в цьому випадку її об’єктивує сама дружина, вказуючи чоловікові на те, що вона, так само 
як він, має роботу: 

(5) – And sometimes you stay late at the office, and the kids are with Consuela until all hours  
– Well, I have a job, too" " So don’t give me this "take care of things" crap [21: 129]. 
У наступному прикладі прямо об’єктивується роль ДРУЖИНА КОХАНКА. Дружина експліцитно 

позначає свої дії, котрі не відповідають ролевим очікуванням: 
(6) – You know I’m not sleeping with you and you want to know why? 
 – There is actually something I’d like to tell you about... Why don’t you say what you feel? [22].  
У даній ситуації також наявна роль ДРУЖИНА КОХАНКА, засобом прямої об’єктивації виступає 

висловлене чоловіком спонукання до виконання дружиною подружніх обов’язків:  
(7) – I’ve missed you, lass. Since you’ve been gone, there’s been nobody to keep me warm of a night. 
– Give over, Frank. Somebody’s bound to see! 
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– Let the buggers see. They’re only jealous ‘cos I’ve got my hand on your arse instead o’ theirs. See 
that? It’s desperate I am. Oh Amy, I want you that badly. If I close the curtains, they’ll not know what we’re 
up to, will they, eh?  

– No, Frank! 
– What d’yer mean "No, Frank"! You’re my wife an’ you’ll do as you’re bloody well told! [18: 137]. 
Наступний приклад демонструє роль ДРУЖИНА-ПОДРУГА, об’єктивовану у прямий спосіб. 

Дружина, на думку, її чоловіка, недостатньо уважна до нього, тобто її дії не відповідають його 
рольовим очікуванням:  

(8) – Whatever your plan is, it’s not going to work, because you constantly underestimate me. 
– Oh do I? 
– You have no idea what I am capable of  [19]. 
Непряме позначення, у свою чергу, відбувається називанням анатомічної ролі, або імплікацією 

рольових очікувань, причому обидва варіанти зафіксовані у корпусі нашої вибірки. 
Так, роль ВІРНА ДРУЖИНА реалізується у наступному прикладі, де застосовано непрямий засіб 

об’єктивації, виражений через називання антонімічної ролі – ШЛЬОНДРА:  
(9) – You are a whore, just like everyone says. 
– Don’t ever talk to me like that! [23]. 
Цей варіант непрямого позначення зареєстрований лише для ролі ВІРНА ДРУЖИНА. 
Другий варіант непрямого позначення натомість зафіксований лише для ролі ДРУЖИНА-

ПОДРУГА, що ілюструють наступні приклади. 
У прикладі (10) стверджуючи, що йому і дружині немає про що говорити, чоловік тим самим 

констатує втрату духовного зв’язку між ними: 
(10) – Matt … would you hate having dinner with me tonight? I don’t want anything from you. I just 

want to bury the hatchet. 
 – It’s a nice thought. But I don’t think dinner is a good idea. There is no point. Let sleeping dogs lie. We 

don’t really have anything to say to each other [24: 259]; 
Теж саме має місце і в наступних двох ситуаціях:  
(11) – What do you want John? 
– We have to talk. 
– About what? 
– Us. 
– There’s no such thing. 
– You’re still Mrs. Smith. 
– So are a lot of girls. 
– So there’s nothing between us? 
– Just a table [19]. 
(12) – What do you want? 
– I want to know what’s going on. 
– Right. 
– You’re obviously upset. If there’s something you want to talk about … 
– Talk? Who, us? Oh, you mean to each other? [25].  
У прикладах (13) та (14) чоловік характеризує поведінку дружини як таку, що не відповідає 

рольовим очікуванням: замість підтримки й допомоги вона дошкуляє й створює проблеми:  
(13) – What happened to you? What happened to that fun girl with the pith helmet? 
– You don't think I ask myself that every day? You beat her out of me! There's no room here for her! You 

think it's all fun and games. 
– So it's my fault you hang on to every little thing! It's my fault you can't let go of anything! It's my fault 

you turned into your mother?! Fuck you! I still think that there's a chance-- 
– Ben, you love who we were. You couldn’t possibly love what we've become. 
– I think I spotted us at dinner tonight. 
– We can't stay together just because we get a glimpse of "us" every once in a while. It was less than 15 

minutes ago. All we proved is, if we're apart for weeks at a time we might get through a dinner. That's not a 
marriage. It's over [26]. 

(14) – You are so unforgiving. You are. And you are playing the same shit with me. That’s the horrible 
way to be! Horrible. You are bitter, Ruth. You can point your finger at me all you want, but you better take a 
good look at yourself first. 

– I just wanted to talk about what happened, Matt. 
– You expect me just to open to you? Embrace you? You scare me. How can I talk to you? I can’t even 

look at you. [25].  
Підсумовуючи викладене доходимо висновку, що у прямому / непрямому позначенні ролей їхнє 



О. І. Гридасова. Способи вербальної об’єктивації стереотипних ролей ДРУЖИНИ 
в англомовному сімейному конфліктному дискурсі 

151 

називання не є типовим, а у позначенні рольових очікувань прямий спосіб властивий ролям 
ДРУЖИНА-ДОМОГОСПОДАРКА, ВІРНА ДРУЖИНА, ДРУЖИНА-КОХАНКА, ДРУЖИНА-ПОД-
РУГА та ДІЛОВА ЖІНКА – УСПІШНИЙ ПРОФЕСІОНАЛ, непрямий – ВІРНА ДРУЖИНА та 
ДРУЖИНА-ПОДРУГА. 

Перспективою роботи є аналогічний аналіз рольових кластерів ЧОЛОВІК, БАТЬКО / МАТИ, 
ДИТИНА.  
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ЕВФЕМІЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Стаття висвітлює питання, пов’язані з функціонуванням евфемізмів та їх прагматичними 
завданнями в комунікативному просторі, шляхом визначення соціально-економічних та політичних 
факторів, що обумовлюють поновлення евфемістичного простору новими одиницями, а також  
аналізу концептуально-семантичних і прагматичних особливостей евфемізмів у соціально-

економічному дискурсі. 

Під евфемією розуміють вибір більш м’яких, менш категоричних засобів презентації 
різноманітних понять і явищ, які вживаються з етичних, дипломатичних міркувань, а також з 
міркувань політичної коректності. 

Проблеми евфемії були предметом уваги багатьох лінгвістів, які намагалися визначити 
лінгвістичний статус евфемізмів [1; 2], проаналізувати шляхи їх утворення [3], знайти критерії їх 
виділення при систематизації лексичних одиниць та лексикалізованих сполучень [4], нарешті, 
класифікувати їх за тематичною основою [5] та ін. 

У значно меншій мірі виявились опрацьованими питання, пов’язані з функціонуванням евфемізмів 
та їх прагматичними завданнями в комунікативному просторі, зокрема, у сфері соціально-
економічних відносин. Однак ця проблема не тільки не втратила своєї актуальності, але, на 
сьогоднішній день, у зв’язку з вимогами політкоректності здобула особливої гостроти. У цьому плані 
виникає і ряд конкретних завдань, які ще очікують свого вирішення. Зокрема, важливими є: 

1) визначення соціально-економічних, політичних та інших факторів, що обумовлюють 
поновлення евфемістичного простору новими одиницями; 

2) виявлення сфер найбільш активної евфемізації; 
3) аналіз концептуально-семантичних і прагматичних особливостей конкретних евфемізмів у 

вказаній сфері. 
Зрозумілим є те, що в межах однієї статті всі ці питання висвітлити неможливо, тому метою 

нашого дослідження є опис лише найбільш активної сфери англомовної евфемії в соціально-
економічному комунікативному просторі, яка стосується незахищених верств населення. 

Існують різні дефініції евфемізмів [6: 521; 7: 135], які незважаючи на їхню варіативність, 
об’єднуються одним головним прагматично-функціональним принципом, − це пом’якшення 
категоричності висловлювань, заміна негативних оцінок на нейтральні, або навіть позитивні. Цей 
намір нівелювати загострені соціальні проблеми, показати дійсність в більш привабливому світі є 
головною метою вжитку евфемізмів у вказаній сфері. 

Ми вважаємо, що евфемізми – це слова-синоніми або синонімічні словосполучення, що 
використовуються замість інших з метою затемнення тих сем, актуалізація яких є небажаною з точки 
зору соціально-політичних, соціально-економічних, етичних, релігійних та інших міркувань. 

Слід визначити, що евфемізми відносяться до розряду лексики, який відрізняється несталістю та 
динамічністю. Багато лексем, які спочатку кваліфікувались як евфемізми, потім перейшли до розряду 
загальновживаної нейтральної лексики. Тому й відповідні позначки у словниках швидко 
застарівають. Тем не менш із достатнім ступенем надійності можна простежити особливості 
евфемізації на певних часових зрізах. Далі ми зупинимось на засобах евфемізації, які широко 
вживаються у сфері соціально-економічних відносин з 80-х років  ХХ ст. й залишаються такими 
зараз. 

У текстах, в яких розглядаються питання соціального забезпечення, поряд з базовим 
висловлюванням old people (старі) вживаються слова та висловлювання, в яких песимізм та 
безперспективність, що закладені у семантичній складовій слова old змінюються на словосполучення, 
в яких сема вікової детермінації поступається місцем віковій відносності: elderly people, і кінець 
кінцем, словосполученням, в яких реалізується навіть сема певної життєвої перспективи: advanced in 
years. Останнє взагалі звучить дуже оптимістично, якщо враховувати той факт, що йдеться про 
людей, які проживають останній відрізок свого життя. 

У текстах, в яких розглядаються питання безробіття, поряд із домінантним словом unemployed при 
характеристиці цієї групи населення переважно вживаються евфемізми та евфемістичні перифрази. 
Найбільш поширеними є такі: 

1) unwaged, які не отримують зарплатню. Але факт неотримання зарплатні може пояснюватися 
різними причинами, в тому числі й небажанням людини працювати. Сема вимушеної відсутності 
роботи й відповідно зарплатні саме з цього приводу у слові unwaged є затемненою; 
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2) voluntarily leisured. Останнє в загалі звучить з достатньою долею цинізму по відношенню до 
знедолених чоловіків та жінок, оскільки в слові leisure та його похідних сема проведення часу в 
розвагах є одною з головних. У цих словах є натяк на те, що людина і не досить бажає працювати або 
нічого не робить, щоб знайти роботу, яка їй підходить або подобається; 

3) [people] who are not in work і 4) [people] who are out of work. У цих двох останніх висловлених 
сором’язливо замовчуються причини, за якими людина не працює, не вказується, що вона позбавлена 
можливості знайти роботу. Ці необразливі, на перший погляд, висловлення приховують реальну 
ситуацію, невілюють гострість проблеми безробіття. 

 Саме період, коли людина не має роботи, описується в текстах, що аналізуються, як period of 
inability to earn, де безробіття трактується дуже м’яко як inability to earn, – неможливість заробляти 
гроші. 

 Слова poverty (бідність) та hardship (нужда) в проурядових СМI та пропагандистських проспектах 
та буклетах практично відсутні або вживаються дуже рідко [8]. Їхнім найчастіше вживаним 
субститутом є слово широкої семантики need. Люди, які живуть за межею бідності, визначаються 
також за допомогою перифраз, без вжитку ключового слова синонімічного ряду poor: 

1) [people] on low incomes або [people] on a low income; 
2) low earners; 
3) families in financial need. 
 Як бачимо, тяжке матеріальне становище людей завуальоване в цих перифразах словами та 

термінами економічного блоку: income, earner, financial, на тлі яких втрачається дійсний статус 
людей, які змушені ледве животіти.  

 Соціально неблагополучні групи населення (алкоголіки, злодії, наркомани і т. ін.), як правило, 
називаються узагальненими так званими "еластичними" словами : 

1) Disadvantaged [people], люди, яким не пощастило, які не мають жодних переваг. Тут 
повністю затемнюється міра соціального зла, дуже серйозна біда, в яку потрапили ці люди, та 
повністю приховуються корені становища, в якому вони опинились; 

2) Vulnerable [people] – уразливі люди.  Підкреслюється відсутність вольових якостей, невміння 
протистояти труднощам життя, але соціально-економічна складова повністю відсутня. 

Як відомо, ще одна проблема будь-якої держави – це проблема житла. Жоден мер міста не хоче 
визнавати, що у нього є приміщення, не призначені для життя, тобто справжні нетрі. Тому у своїх 
інтерв’ю, в проурядових ЗМI, в газетах та журналах, що контролюються місцевою владою, ключове 
слово синонімічного ряду slums (нетрі) замінюється більш обтічними словами, в яких сема 
неможливості життя поступається місцем іншим семам, наприклад, семі локативного позначення. 
Саме так відбувається, коли замість слова slums з’являється словосполучення inner city [9: 135]. Це 
словосполучення виникло у Великій Британії у 70-х роках XX ст., коли квітучі райони, якими вони 
були у Вікторіанську епоху, перетворились у лиховісні місця, усіяні нетрями та руїнами. Сема 
локативного індикатора не вказує на якість житла, якість будинків. Але останнім часом це 
словосполучення поступово втрачає функцію засобу евфемізації. Inner city все більше асоціюється з 
тими самими смислами, які притаманні лексемі slums. Той факт, що дане словосполучення дуже часто 
вживається в критичних жорстких статтях поряд зі словами, які називають речі своїми іменами, 
свідчить про те, що сема локативності витискується семою розвалу, руйнації. Коли цей процес буде 
завершено, словосполучення  inner city остаточно перейде в розряд одиниць загального вжитку – й 
втратить свій статус евфемізму.  

Більш виправданим видається, на наш погляд, вживання засобів евфемізації, коли йдеться про 
фізичні недоліки, психічні захворювання та розумову відсталість окремих груп населення. З етичних 
міркувань ці групи населення, яким потрібна соціальна допомога, у цілому кваліфікуються як: 

1) people in difficulty; 
2) people in need; 
3) people / families at risk. 
Замість слова invalid вживаються такі перифрази, як: 
1) people with physical disabilities or sensory impairment; 
2) the physically disabled people; 
3) severely disabled people; 
4) people who are unable to work. 
Слово disabled витискує такі лексеми, що вказують на фізичні недуги, як invalid, crippled, cripple, 

де сема фізичної вади є головною або досить прозорою. Це стосується також й відповідних іменників 
та дієслів: замість invalidness використовується слово disability, де підкреслюється недієздатність, але 
відсутня вказівка на фізичні недуги. 

Паралізовані люди (people paralysed; paralytics) визначаються як persons with mobility needs, де 
знов використовується слово широкої семантики needs. 
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Достатньо гуманно звучать й характеристики людей, які потребують допомоги фахівців – 
психіатрів. У текстах, що аналізувались, ніколи не зустрічаються такі лексеми, як madness та mad або 
craziness та crazy. Люди з фізичним розладом кваліфікуються як: 

1. disordered [people]; 
2. mentally ill [people]; 
3. mentally handicapped [people]. 
Найбільш коректним у цьому блоці слів та висловлювань можна вважати people with special needs, 

де сема психічного розгляду взагалі відсутня, в той час коли в перших трьох із названих сема 
ментальності присутня експліцитно. Божевільні з проявами буйності (raving mad people or violent mad 
people), як правило, визначаються як patients at risk to themselves and others. 

Як ми вже зазначили, зараз слово mental часто випускається з етичних міркувань. 
Щодо розумово відсталих людей, то й тут можна простежити евфемістичні трансформації, 

поступовий перехід цих слів з розряду евфемізмів до розряду загально вживаних одиниць: 
Idiots, imbeciles and feeble-minded become low, medium and high-grade mental defectives. All are now 

to be lumped together as patients of severely subnormal personality. The insane became persons of unsound 
mind, and are now to be mentally-ill patient [10: 174]. 

Зараз, як ми вже зазначили, висловлення mentally-ill patients починає поступатися місцем 
перифразам, де сема ментальності зовсім затемнена, як у словосполученні with special needs. 

Як бачимо, цей процес евфемістичних переходів продовжується. Як тільки з’являється новий 
евфемізм, попередні більш активно починають витискуватися в область нейтральної 
загальновживаної лексики. 

Останнім часом зросла роль віддієслівних прикметників disadvantaged та challenged. Як елементи 
евфемістичних перифраз вони почали вживатись у 80-х роках  XX ст. Прикметник challenged як 
евфемістичний субститут лексеми crippled вперше було вжито соціальними робітниками, які в такий 
спосіб намагались захистити своїх підопічних-інвалідів, від психологічних травм. Пізніше challenged 
став активним елементом евфемістичних словосполучень, наприклад, такого, як: visually challenged 
(сліпий або зі слабким зором). Людина нібито отримує виклик з боку природи, бога. У цьому 
висловлюванні можна відчути можливість боротьби з хворобою, з недугами, боротьби, з якої є надія 
вийти переможцем. 

Прикметник disadvantaged теж поширив коло свого вжитку як евфемістичний перифраз 
пов’язаний з найменуванням психічного стану. Наприклад, intellectually disadvantaged означає "з 
низьким інтелектом", і фактично є синонімом прикметників stupid та imbecile, яких автори 
відповідних публіцистичних статей, аналітичних оглядів та пропагандистських буклетів намагаються 
уникати. 

У 1989 р. у Великій Британії був прийнятий закон про дитинство (Children Act), який увійшов у 
дію в 1991 р. Цей закон передбачає системний підхід до проблем дитинства. У ньому висунуто цілу 
низку положень, які мають за мету захист прав дитини. Діти з неблагополучних сімей, а також ті, які 
мають фізичні вади, визначаються загалом як children in need: 

The definition of "in need" in the Children Act brings together children with disabilities and those whose 
needs relate to social and economic deprivation [11: 5].  

Як бачимо, слово need(s) практично охоплює усі аспекти дитячого неблагополуччя. Воно є 
загальним евфемізмом, оскільки "прикриває" реальні біди та нещастя дитини.  

Жорстокість по відношенню до дітей в цьому законі, а також в інших документах та аналітичних 
оглядах не називають cruelty to children. Тут превалює  лексема аbuse: (a child abuse), де семантично 
ємке слово аbuse означає і биття дитини, і її зґвалтування, а також вербальні образи. За цим словом 
іноді приховані справжня звірячість та лютість тих, хто ображає дитину. Але слово аbuse настільки 
неконкретне, що воно пом’якшує повідомлення про конкретні звірячі дії насильників та ґвалтівників. 

Діти-сироти в цих текстах зазвичай називаються не orphans, яке є лексемою з вказаним прямим 
значенням, а children whose parents are dead. 

Певна делікатність виявляється і по відношенню до жінок, які чекають дитину. Pregnant woman 
поступається місцем висловленням expectant mother або woman who expects a baby. 

Навіть саме процес народження дитини описується без вживання слів, які містять домінуючу сему 
народження. Замість висловів to give birth to a child у текстах превалює словосполучення to have a 
child, а замість when a child is to be born вживається висловлювання when the baby is due. 

Таким чином, можна зазначити, що одним з головних засобів мітігації у текстах соціально – 
економічної тематики є евфемізми та евфемістичні перифрази, які виконують різні функції. Одна з 
них це намагання подати соціальне життя в більш благонадійному світі, ніж це є в реальності, 
створити оптимістичний настрій у читача, розкривши можливі перспективи у майбутньому. З другого 
боку, в такий спосіб чиновники, наділені владою, намагаються захиститися від критики з боку 
пересічних громадян, створюючи картину відносного благополуччя. 
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Виправданим, на наш погляд, є вживання евфемізмів, коли це стосується фізичного або 
психічного стану людини, незахищеності дітей. Етичні евфемізми допомагають висловити повагу до 
незахищених та малозабезпечених верств населення, уникнути їх приниження, але тільки тоді, коли 
це не супроводжується лицемірством з боку тих, хто є наділеним владою. 

Оскільки евфемізми належать до дуже динамічного розряду лексики, необхідно постійно 
фіксувати з’явлення нових евфемізмів та  їх перехід до загальновживаного розряду лексики, а також 
інші процеси, які ведуть до мітігації в мовній картині світу. 
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Кантур К. А. Эвфемизация в социально-экономическом дискурсе.  

Статья освещает вопросы, связанные с функционированием эвфемизмов и их прагматическими 
задачами в коммуникативном пространстве, путем определения социально-экономических и 

политических факторов, которые обусловливают пополнение эвфемистического пространства 
новыми единицами, а также анализа концептуально-семантических  и прагматических 

особенностей эвфемизмов в социально-экономическом дискурсе. 

Kantur K .O . Euphemisation in the Social-Economic-Discourse. 

The article deals with the questions of euphemisms functioning and their pragmatic issues in the 
communicative field by means of social-economic and political factors, stipulating the enriching of the 

euphemistic field with new items, by means of conceptual-semantic and pragmatic peculiarities of 
euphemisms analysis in the social-economic discourse. 
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АНГЛІЙСЬКИЙ ПРИЙМЕННИК У ДІАХРОНІЇ ТА СИНХРОНІЇ  
(НА МАТЕРІАЛІ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ IN+N, ON+N) 

У статті розглядається питання розвитку англійських прийменників від найдавніших часів й до 
сьогодення. Автор аналізує функціональні та семантичні характеристики прийменникових 

словосполучень, а саме синтаксичні функції структур in+N, on+N та відповідні їм семантичні ролі. 
У ході проведеного дослідження було зроблено спробу певним чином структурувати значення 

англійських полісемантичних прийменників in та on. 

Для мов аналітичної будови особливе значення мають службові слова, які є основними 
показниками зв’язків між повнозначними частинами мови (словами). Побудова англійського речення 
також спирається на аналітизм, оскільки головна роль у вираженні синтаксичних значень між 
членами речення належить саме службовим словам. Таким чином, прийменники англійської мови 
замають особливе місце у системі мов, оскільки вони виступають одним з найбільш розповсюджених 
видів граматичних засобів. Саме тому вивчення прийменників є надзвичайно важливим, оскільки 
вони широко використовуються для передачі відношень між об’єктами та для побудови речень [1: 
298]. 

Прийменники – це службові слова, які передують іменнику або слову, що його заміняє, сприяючи 
його входженню до словосполучення та речення. Значення прийменника – це типові, часто 
повторювані відношення між предметами та явищами, тобто просторові, часові, причинні, об’єктні, 
мети тощо. Отже, питання про статус англійських прийменників має досить велике значення. Це 
підтверджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, які займаються цією проблемою [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Проведене дослідження є актуальним, оскільки прийменниково-іменні сполучення в англійській 
мові аналітичної будови мають велике значення та широке розповсюдження. Мета цієї статті полягає 
у висвітленні питання розвитку найуживаніших англійських прийменників та у визначенні можливих 
синтаксичних функцій прийменниково-іменних структур, а саме in+N, on+N, що залежать від 
значення прийменника, якого він набуває у сполученні з іменником, та відповідних їм семантичних 
ролей, їх взаємообумовленості та частотності застосування в художній літературі сучасної англійської 
мови. 

Матеріалом дослідження слугував твір Хелен Філдінг "Щоденник Бріджит Джоунс". Шляхом 
суцільної вибірки з вищезгаданого тексту художньої літератури було отримано 985 речень, що 
містять структури in+N, on+N, а саме 1092 приклади. У подальшому їх було піддано кількісному 
аналізу з метою визначення частотності вживання цих сполучень у мові художньої літератури взагалі 
та у певній синтаксичній функції і семантичній ролі зокрема. 

Наукова новизна дослідження структур in+N, on+N полягає в тому, що при проведенні аналізу 
ми розглянули вищезгадані словосполучення не лише на сучасному етапі розвитку лінгвістики, але й 
зробили спробу діахронічного аналізу прийменників англійської мови. 

Назва "прийменник" походить від латинського слова prеpositio, яке складається з двох морфем – 
рrе (перед) і positus (поставлений) [8: 23]. Прийменники – це слова, які виражають важливі граматичні 
відношення, що зберігаються протягом ряду епох, тому, порівняно зі словами з чисто лексичним 
значенням, прийменники мають більшу історичну стійкість [9: 38]. Особливо великого значення 
набули прийменники в ранній давньоанглійський період, коли функція передачі граматичних 
відношень перейшла від відмінкової системи, що вимирала, до нової – системи прийменникових 
зворотів.  

Залежно від характеру граматичної функції і частоти вживання, всі прийменники розвивались по-
різному. Спочатку прийменники слугували для визначення відношень місця й руху, пізніше – часу і 
причини. Прийменники, що передавали найрізноманітніші відношення, розвинули свою лексичну 
структуру, але в деяких випадках їх значення стало менш виразним або зовсім втраченим. На підставі 
цього, прийменники набули здатності передавати основні відмінкові відношення.  

Деякі прийменники, зокрема of і to, внаслідок багаточисельності та абстрактності відношень, що 
вони передавали, а також внаслідок частого вживання їх у мові, зазнали десемантизації. Одночасно 
значно зросла їхня граматична роль. Однак деяке послаблення лексичного значення прийменників 
призвело до поступової їх заміни семантично "свіжими прийменниками", тобто такими, значення 
яких було чіткішим, і не змішувалося зі значенням інших прийменників [10: 37].  

Пізніше одні й ті ж самі відношення могли передаватися різними прийменниками. Так, у сучасній 
мові ми можемо спостерігати це на такому прикладі: прийменник in отримав деякі значення, суміжні 
зі значенням інструментальності (written in pencil), і проникнув у сферу вживання of (a rise in 
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production). Прийменник from вживається зі словами, що означають походження, відділення, 
роз’єднання, але невелика кількість слів із цими значеннями й досі конструюються з прийменником of 
[11: 75]. Щодо прийменника into, то він виник у IX столітті завдяки сполученню прийменників in і to. 
У той час прийменник in служив показником напрямку руху, а прийменник to лише уточнював 
напрямок. Оскільки ці прийменники виражали близькі за значенням поняття, вони стали писатися 
разом [5: 46]. 

З досліджень письмових пам’яток минулого очевидно, що основна кількість прийменників 
утворилася з прислівників, іменників, прикметників та дієприкметників і тому, за походженням, вони 
є, відповідно, прислівниковими, відіменними та дієприкметниковими. Прислівникові прийменники 
поділяються на прості, які утворилися у стародавні часи з прислівників місця (in, on, for, to), і складні, 
що складаються з двох або більше прислівників і прийменників (into, out of та ін.). Дієприкметникові 
прийменники виникли в результаті стиснення підрядних речень, внаслідок чого присудок перейшов у 
дієприкметник, з якого й виник потім прийменник. Ці прийменники наймолодші за походженням, 
вони зазвичай передають абстрактні поняття і становлять нечисельну групу. 

Слід мати на увазі, що крім простих, складних і дієприкметникових прийменників, є велика 
категорія (біля двохсот восьмидесяти) так званих складених прийменників типу by means of, in spite 
of, on account of. Вони утворилися з різних прийменникових словосполучень. Їх повнозначна частина 
(іменник) значною мірою втратила речове значення. Складені прийменники загалом відіграють 
другорядну роль порівняно з простими, складними і дієприкметниковими прийменниками. 
Найбільшого поширення вони набули у науково-технічній літературі [9: 37]. 

Усі прості прийменники і частина складних належать до лексики староанглійського періоду. 
Зокрема, прийменники by, at, for, from, in, of, off, on, through, to, які позначали просторові відношення, 
походять від елементів, які вживалися як прислівники, прийменники і відносно самостійні дієслівні 
префікси ще у мовах індоєвропейської сім’ї. Вони споріднені з простими прийменниками інших 
германських мов, а також індоєвропейських мов – латинської, давньогрецької, російської та ін. Це 
підтверджується літературними пам’ятками VII – X ст. До прийменників цього періоду належать 
about, afore, after, along, amidst, at, before, beneath, between, but, by, for, from, in, into, near, of, off, on, 
out, over, through, till, to, towards, under, underneath, with, without. За винятком прийменників afore, 
amidst і underneath, усі вищезгадані прийменники широко вживаються в сучасній англійській мові [8: 
23].  

Приблизно з XIII століття виникла тенденція вживання прийменників шляхом розширеного 
тлумачення деяких значень. Це призвело до ускладнення семантичної структури окремих 
прийменників. Прийменники, що не набули інших значень, як правило, не багатозначні та зберегли 
своє первинне значення. Наприклад, у прийменника at не менше трьох значень, for – близько 
дванадцяти, in і to мають п’ятнадцять значень, to, beside, between, beneath, without мають їх по два, a 
till, near, among – по одному значенню [12: 16]. 

У літературі Х – ХІІ ст. зафіксовано такі прийменники: above, against, among, behind, beside, 
beyond, next, throughout, until, up, within. Прийменники германського і романського походження 
across, below, despite, during, except, past, round почали вживатися з XIV ст.  

У результаті поширення ідей гуманізму протягом XVI – XVII ст. англійська мова зазнала значного 
впливу, особливо з боку грецької і латинської мов. Цей вплив виявив себе як у прямому запозиченні 
слів із зазначених мов, так і в утворенні нових слів за аналогією. Це стосується й нових 
прийменників, якими у цей період збагатилася англійська мова. Зокрема, з французької мови були 
запозичені прийменники across, except; з’явився прийменник below, що утворився з англійського 
елемента be і скандинавського low [8: 24]. 

І. Є. Анічков вважає, що багато простих найбільш уживаних прийменників є спільними для всіх 
германських мов і походять від індоєвропейських прислівниково-прийменниково-префіксальних 
основ. Лише деякі прийменники з числа складних маловживаних розвинулися в епоху відособленого 
існування мов і є неоднаковими у різних мовах. Ця думка підтверджується численними фактами 
вживання прийменників різного походження в англійській мові різних періодів [див. 9: 7]. 

Нині в англійській мові є сто тридцять простих, складних і дієприкметникових прийменників як 
давньоанглійського, так і латино-французького походження, проте їх відсоток вживання неоднаковий. 
Провідне положення займають прості прийменники, за походженням – давньоанглійські, з їх 
допомогою передаються майже всі колишні відмінкові відношення. Складні прийменники з’явилися в 
результаті необхідності виразити подвійні просторові та просторово-моторні відношення (наприклад, 
from below, from underneath – з-під) [8: 25]. Вони утворились із різноманітних прийменникових 
словосполучень; у деяких випадках значення цих словосполучень є достатньо зрозумілим (by way of), 
в інших воно є не визначеним (in spite of). Такі прийменники є надбудовою над основною системою 
прийменників і лише деякі з них вживаються в розмовній мові [10: 34]. 
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У сучасній англійській мові ряд прийменників є не лише маловживаними, але й мають тенденцію 
до відмирання. Це стосується, насамперед, складених прийменників, які заміщуються короткими 
синонімами; однозначних прийменників, над якими переважають багатозначні; запозичених 
прийменників, які, не маючи достатньої соціальної бази, виходять з ужитку [11: 56]. 

Отже, проаналізувавши розвиток прийменників, ми можемо зробити висновок, що хоча лексичний 
склад англійської мови постійно змінюється, більшість прийменників, починаючи з 700 p., 
залишались загальновживаними, хоча й зазнали певних фонетичних і орфографічних змін. Значення 
прийменників розвивалися по-різному. Так, прийменники to, beside, between, beneath, at не зазнали 
впливу нових явищ і зберегли своє первинне значення, інші (with, of, for) могли передавати декілька 
відношень і стали багатозначними. Сфера вживання деяких прийменників також могла 
перехрещуватись (in і of), і набуття одним прийменником значення іншого ми спостерігаємо і в 
сучасній мові. 

Структури in+N, on+N у сучасній англійській мові характеризуються досить високою частотністю 
вживання, при цьому структура in+N є більш ніж у 2,2 рази вживанішою за структуру on+N. За 
даними аналізу конкретного мовного матеріалу відносна частотність досліджуваних структур 
становить: in+N – 752 випадки (68,9%), on+N – 340 випадків (31,1%). 

У результаті функціонального аналізу прийменниково-іменних сполучень in+N, on+N з’ясовано, 
що ці структури на синтаксичному рівні можуть виступати у функції таких членів речення, як 
додаток, обставина, означення, предикатив. Для обох структур найбільш типовими є функції 
обставини власне місця, власне часу.  

Синтаксична функція додатка об’єкта також виявилася характерною для обох структур (in+N – 
12,2%, on+N – 16,2%). Менш вживаними виявились функції означення та предикатива з 
частотністю у 1,1% для структури in+N у функції означення, 3,2% – у функції предикатива; для 
структури on+N відповідно 6,2% та 3,2%.  

Отже, найтиповішою функцією для досліджуваних структур виявилась синтаксична функція 
обставини власне місця (відповідно 40,8% для сполучення in+N та 30,6% – для on+N). Найнижчу 
частотність сполучення in+N виявило у функції обставини результату та частотності (відповідно 
0,1% та 0,1%), а для сполучення on+N найменш вживаною виявилась синтаксична функція 
предикатива (3,2%).  

У ході дослідження було також з’ясовано, що досліджувані структури можуть входити до складу 
вставних словосполучень, але з досить низькою частотністю: відповідно 1,7% для in+N та 1,5% – 
для on+N.  

У роботі проведено семантичний аналіз прийменниково-іменних сполучень in+N, on+N. Так, для 
структури in+N характерними виявились такі семантичні ролі: об’єктив, результатив, локатив, 
ціль, темпоратив, квалітатив, для сполучення on+N – об’єктив, локатив, ціль, темпоратив, 
квалітатив. Таким чином, у ході дослідження було встановлено, що інвентар семантичних ролей 
структури in+N ширший, ніж у сполучення on+N. Крім того, було встановлено високу відносну 
частотність конструкції in+N у таких семантичних ролях, як локатив (42%), квалітатив (28%), 
темпоратив (11,2%), результатив (0,1%), ціль (6,2%) та об’єктив (12,6%). Встановлено, що для 
сполучення on+N найбільш характерними є такі семантичні ролі: локатив (31%), темпоратив 
(20,3%), квалітатив (18,5%), об’єктив (16,5%) та ціль (13,7%). 

Можемо зробити висновок, що кожній синтаксичній функції, у якій виступають досліджувані 
прийменниково-іменні сполучення, притаманні певні семантичні ролі, а саме: додаток об’єкта 
виступає у ролі об’єктива та результатива; обставина власне місця на семантичному рівні 
виражена локативом; обставині напрямку відповідає семантична роль ціль; обставині власне часу 
і частотності притаманна роль темпоратив; обставині способу дії та супровідних дій, а також 
означенню та частково предикативу релевантна семантична роль квалітатив. 

У подальших дослідженнях планується структурувати решту значень прийменників in та on у 
сполученні з іменником у руслі когнітивної лінгвістики. 
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Лукинова К. И. Английский предлог в диахронии и синхронии 
(на материале словосочетаний in+N, on+N). 

В статье рассматривается вопрос развития английских предлогов от давних времен и до сегодня. 
Автор анализирует функциональные и семантические характеристики предложных словосочетаний, 
а именно синтаксические функции структур in+N, on+N и соответствующие им семантические 
роли. В ходе проведенного исследования была сделана попытка неким образом структурировать 

значения английских полисемантичных предлогов in, on.                          

Lukinova, K. I. Diachronic and Synchronic Analysis of the English Prepositio 
(Based on the structures in+N, on+N). 

The article focuses on the development of the English prepositions since early times till nowadays. The 
author analyzes functional and semantic characteristics of the nominal prepositional phrases in+N, on+N, 

their syntactic functions and the corresponding semantic roles. An attempt was made to structurize the 
meanings of the polysemantic prepositions in and on. 
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КОНЦЕПТ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО  ТА ЕТНОСПЕЦИФІЧНОГО 
У СВІДОМОСТІ ЕТНОСА  

У статті розглянуто універсальність механізму людської когніції, вплив національного менталітету 
на формування національно-специфічних особливостей в універсальних концептах, визначено вагому 
роль безеквівалентної лексики для аналізу специфіки народу, представлено тлумачення терміну 

"лакуна", вказано на вплив екстралінгвістичних факторів на концептуальну  картину світу етносу. 

Мові притаманні одночасно загальнолюдські та національні риси, тому проблеми співвідношення 
всезагального та національно-специфічного у тканині мови викликали особливу зацікавленість у 
лінгвістів. Актуальність статті вбачаємо в тому, що дослідження кореляції універсальних та 
етномаркованих елементів картин світу етносів, аналіз етноспецифіки у процесах спілкування є 
ефективними засобами для усунення непорозумінь у  міжкультурних контактах.   

Метою статті є дослідження специфічних рис універсального та етномаркованого в мисленнєвих 
одиницях – концептах, які побутують у межах свідомості етносу.   

Когнітивна лінгвістика, як відомо, інтегрує дані інших наук, етнолінгвістики в тому числі. Як 
підкреслює Є. Бартміньский, етнолінгвістика вивчає зв'язок мови і культури, оперує поняттям 
мовного стереотипу і мовної (культурно-мовної) картини світу [1: 33]. Важливим видається те, що 
етнолінгвістика у XXI ст. набуватиме актуальності у зв’язку з масштабними когнітивними 
дослідженнями, які дозволять виявити своєрідність вербалізації когнітивних категорій, ментальних 
структур не тільки на рівні мови, але також і в процесі комунікації. Саме ці розбіжності, які можна 
назвати когнітивною інтерференцією, викликають інтерес у мовознавців  [2: 28].  

У результаті міждисциплінарних досліджень було сформовано загальноприйняту думку про 
спільність механізму архітектури людської когніції, спільність у мисленнєвих процесах носіїв різних 
природних мов [3: 93; 4: 51; 5: 52, 60; 6: 293; 7: 140]. У свою чергу Г. Вежбицька наголошує на 
існуванні єдиної логіко-мисленнєвої бази, на якій можуть будуватися різні концептуальні картини чи 
концептуальні каркаси [8: 51]. Отже, універсальна когнітивна система людини включає в себе усі 
особливості семантики лексичних та граматичних одиниць конкретної мови [5: 82]. Таким чином, 
механізми когніції як особливої здатності людини у своїй основі універсальні, а "відмінності 
отримуваних знань визначаються своєрідністю менталітетів народів" [9: 18]. 

Об’єднання мови та мислення в єдиний когнітивний процес провокує виникнення питання про 
інкорпорованість у мисленні індивідуального, національного та універсального [10: 94]. 
Фундаментальні понятійні категорії, такі як адресат, приналежність, причина, ціль, умова, час, 
простір, число та ін. утворюють необхідну основу комунікації, в них виявляється єдність 
загальнолюдських законів мислення.  

У цілому, мова має універсальну структуру, на думку Е. Сепіра, "немає більш показової загальної 
характеристики мови, ніж її універсальність" [11: 41]. Національні форми цієї структури 
представляють собою взаємокомпенсуючі варіанти, які частково заповнюють позанаціональну 
номенклатуру "загальнолюдських понять" [12: 187, 177]. Національна специфіка виявляється в тому, 
як, якою мірою представлені у мовах фундаментальні категорії буття. Крім цього, "національну 
модель світу компонують такі базові категорії, як: просторовість, темпоральність, холістичність, 
партикулярність та інші, які утворюють "семантичний інвентар культури" [13: 74]. Деякі концепти, 
будучи універсальними, можуть отримувати національно-специфічні особливості під впливом 
національного менталітету, тому що кожна мова по-своєму представляє світ у значеннях своїх 
одиниць (у лексиці), в особливій образності (фразеологія), у специфічній конструкції понятійних 
категорій (граматика) [5: 60; 14: 60, 3: 93; 12: 174]. Відмінності мов відображають різне осмислення 
світу.  

Відображене в мовних формах, етнічно обумовлене осмислення та оцінювання зовнішнього світу 
стосовно певного етносу отримало назву національно-мовної картини світу (НМКС) [15; 3: 92, 93]. 
Під НМКС розуміють синтетичну єдність суб’єктивного і об’єктивного у світогляді людини, синтез 
духовно-індивідуальної та культурно-історичної субстанції. Крім того, реальний світ, колективна 
етнічна свідомість, що відбивають реальний світ у процесі пізнання, є важливими чинниками, які 
детермінують онтологію НМКС.  

Картина світу обов’язково несе на собі національно-культурний відбиток [16: 64]. Унікальність 
МКС може визначатися тим, що мова обирає як еталони  різні властивості об’єктів, в одних і тих 
самих явищах оточуючої дійсності акцентуються різні концептуальні ознаки [17: 86; 13: 76]. 

Концепти і поняття, які знаходяться в центрі картини світу, формують  її ядро, як правило, є 
універсальними, вони можуть бути спільними для різних культур, але також можуть наповнюватися 
національно-специфічними особливостями. Крім цього, В. І. Карасік підкреслює, що в мовних 
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картинах світу є смислові області, які більшою мірою піддаються універсалізації, і такі, які більше 
виявляють своєрідність [18: 106; 14: 28]. Картини світу, відображені в мовах, мають фрагменти, які 
відрізняються, а їхня спільна частина – відповідальна за найбільше число "мостів" між мовами [15: 
89].  

Відомо, що концептуальна картина світу є більш універсальною  порівняно з мовною картиною 
світу, вона є спільною для народів з однаковим рівнем знань про світ, тоді як мовна картина світу 
"відображає досвід кожного народу та виявляє не тільки спільне знання, а й своєрідність бачення 
світу" [19: 134]. МКС виступають як віртуальні мовні знаки, актуалізація яких є індивідуалізованим 
процесом [20: 87; 14: 35], а національна специфіка такої картини може інтерпретуватися як специфіка 
субстанції матеріального знака [5: 76].  Таким чином, у мовленні людей відчувається відбиток власної 
НМКС, воно позначене певною стереотипністю.  

У лінгвістиці розрізняють універсальну та ідіоетнічну картини світу, в межах яких виділяють світи 
матеріальний та духовний, емпіричний та раціональний, світи просторові та часові [21: 30]. 
А. Д. Бєлова підкреслює існування крім універсальних, загальнолюдських, також ряду національно- і 
соціально-специфічних концептів [20: 85]. Специфічні концепти мають прив’язку до певної  (суб) 
культури. 

Отже, національний концепт – найбільш загальна, максимально абстрагована, проте конкретно 
репрезентована в мовній свідомості ідея "предмета" в сукупності усіх валентних зв’язків, позначених 
національно-культурною маркованістю, яка підлягає когнітивній обробці [22: 268]. Реконструювання 
національних концептів дає можливість поелементного співставлення концептів як у межах однієї 
культури, так і концептів, що належать різним культурам, це є засобом виявлення специфіки у 
членуванні досвіду певною етнолінгвоспільнотою. 

Для кожного народу існують специфічні реалії культури, факти культури, які мають в іншій 
культурі повні або часткові прогалини, так звані матеріальні або поняттєві лакуни, "набір традиційно 
дозволених для даної культури засобів інтерпретації фактів і процесів вербальної поведінки" [23: 50]. 
Отже, лакуни свідчать про "переповненість або недостатність досвіду однієї лінгвокультурної 
спільноти відносно іншої" [14: 41]. До того ж, коли ми порівнюємо певні культурні ареали, ми 
зустрічаємося з асиметричною представленістю в порівнюваних культурах [24: 8]. Крайнім ступенем 
такої асиметрії є лакунарність – вагома відсутність певних ознак та одиниць в одній із порівнюваних 
систем. Безеквівалентна одиниця є показником наявності деякого унікального національного 
концепту у свідомості народу, максимально допустимого ступеня національно-культурної 
маркованості [25: 75-76; 10: 56, 139]. Реконструкція світу містить багато лакун, тому що концепти 
представлені як набір різного роду величин,  а лексика діє вибірково.  

Кожний етнос, його концептуальна система визначаються специфікою географічного середовища 
та біоенергетикою простору, в який він інтегрований історичною долею [8: 31]. Відмінності умов 
життя людей у деяких випадках пояснюють неузгодженість у сегментуванні дійсності, а звідси більш 
деталізоване або більш узагальнене відображення дійсності в мові [8: 41;  24: 21], крім того, ці 
відмінності обумовлюють існування односторонньо маркованих явищ, лакун. А. П. Садохін вважає, 
що найважливішим об’єднуючим фактором для етносів є спільність території та мови, історичної 
долі, традицій [26: 26].  Концептуалізацію та вербалізацію світу певним етносом зумовлюють два 
основні чинники: 1) факти зовнішнього стосовно етносу світу (природа та матеріальна культура 
народу, які етнос безпосередньо сприймає;  2) фактори національного способу мислення, 
національного менталітету [27:  243].   

На концептуальному рівні національно-культурна специфіка полягає в існуванні специфічних 
концептів для певної мови, асиметрії прототипів, специфічності асоціативних просторів навколо 
концептів, способах вербалізації концептів; на вербальному рівні такі концепти позначаються 
безеквівалентною лексикою і фразеологією [28: 45]. Понятійна асиметрія етнічної мови, семантичні 
добавки до значення конкретної мови, загальнолюдський семантичний інваріант дозволяють 
використовувати мовні одиниці як інструмент для реконструкції етнічного менталітету [29:  92]. 

Таким чином, вивчення етноспецифічних концептов є цікавим не тільки через важливість 
дослідження менталітету етносів, виявлення лакун, аналізу особливостей категоризації та 
концептуалізації за допомогою певних мов. Національні концепти впливають на поведінку та 
виявляються в міжкультурній комунікації. Перспективою подальшого дослідження є вивчення 
окремих етноспецифічних концептів.     
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Нидзельская Ю. М. Концепт как отображение  универсального 
и этноспецифического в сознании этноса. 

В статье рассмотрено универсальность механизма человеческой когниции, влияние национального 
менталитета на формирование национально-специфических особенностей в универсальных 

концептах, подчеркнуто важную роль безэквивалентной лексики для анализа специфики народа, 
представлено дефиницию термина "лакуна", указано влияние экстралингвистических факторов на 

концептуальную картину мира этноса. 

Nidzelskaya Yu. M. Concept as Reflection of Universal and Ethno Specific Elements in the Consciousness 
of the Nation. 

The article is dealt with the universality of the mechanism of man’s cognition, influence of the national 
mentality on the construction of national peculiarities in universal concepts.  The great importance of the 

lexical items without equivalents for the analysis of the peculiarities of the people is mentioned, the definition 
of lacuna is represented. Within the article the impact of extra linguistic factors on the conceptual picture of 

the world of the nation  is indicated.   
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СИМВОЛЬНА СКЛАДОВА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО 
КОНЦЕПТУ MINNE (НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИКИ МІННЕЗАНГУ XII – XIV СТОЛІТЬ)  

У статті пропонується лінгвокультурологічний підхід до розгляду символьної складової семантичної 
структури концепту MINNE, що представлена і в межах лірики міннезангу архетипними, 

стереотипними та світоглядними символами, які позбавлені національно-культурного забарвлення 
та носять універсальний характер. Представлений симболарій втілює уявлення носіїв середньовічної 

германської лінгвокультури про почуття MINNE.  

Актуальною в сучасному мовознавстві є проблема встановлення семантичної структури 
лінгвокультурних концептів із залученням комплексного підходу. Семантична структура емоційних 
лінгвокультурних концептів, яким є концепт MINNE (КОХАННЯ), характеризується особливою 
складністю. Теорія про трикомпонентність лінгвокультурного концепту [1: 80; 2: 104; 3: 110], яка 
набула поширення завдяки роботі Волгоградської лінгвокультурологічної школи, не дає нам 
можливості вичерпно представити особливості концепту MINNE в межах поняттєвого, образного та 
ціннісного компонентів. Специфіка лінгвокультурного концепту MINNE змушує розширити 
компонентний склад його семантичної структури національно-культурною [4: 197], символьною [5: 
75] та ідейною [6: 21-22] складовими. 

Об’єктом дослідження виступає лінгвокультурний концепт MINNE, предметом – характеристики 
символьного компоненту його семантичної структури, актуалізовані на вербальному рівні. Мета 
дослідження полягає в представленні універсальних символів різного характеру, які були виокремлені 
на основі аналізу практичного матеріалу. Наукову новизну даного дослідження визначає 
комплексний підхід до інтерпретації симболарію німецького міннезангу, що проводиться в такому 
форматі вперше. 

Зазначимо, що дослідженням символіки міннезангу займалися німецькі германісти Рікарда Баушке 
(символ "burg" / замок /) [7], Лоренц Дойч (символ "sterne" / зірка /) [8], Гайнц Ендерманн (символ 
"garten" / сад /) [9] та ін. Проте їхні праці присвячені обмеженій кількості символів, що трапляються у 
ліриці міннезангу. Тому наше завдання полягає в максимально вичерпному розкритті основних класів 
символів, що притаманні середньовічній любовній ліриці міннезінгерів.  

Російська дослідниця О. В. Шелестюк розуміє символ як "з одного боку, імпліковану концептом та 
латентно існуючу у ньому "ауру" культурно-стереотипних, архетипних та індивідуально-символічних 
сем, а з іншої – як знак, позначуючим у якому виступає предмет або явище, образ, концепт чи слово, 
яке його виражає, а позначуваним – узагальнене чи абстрактне поняття або ідея" [10: 178]. Для 
проведення нашого дослідження ми користуємося класифікацією символів О. В. Шелестюк [10: 178], 
що охоплює 5 груп символів – прототипові, архетипні, стереотипні, світоглядні, індивідуально-
авторські. Найтиповішими символами, які трапляються у творах міннезангу, є архетипні, стереотипні 
та світоглядні символи.  
АРХЕТИПНІ символи представлені у німецькому міннезангу такими космогонічними символами, 

як sunne (сонце), mân (місяць), sterne (зірка), wazzer (вода), vlamme, viur (вогонь). 
Безліч релігій пов’язує поняття СОНЦЯ із поняттям Бога на небі [11: 1021]. У силу маскулінно 

домінуючого суспільного порядку "сонце" є переважно "чоловічим" у мовному вжитку на 
європейських теренах. Виняток становить лише німецькомовне вживання [11: 1022], де "сонце" є 
іменником жіночого роду. У німецькому міннезангу можна часто знайти контексти, де жінка 
порівнюється із сонцем, тому сонце є для міннезінгерів символом жіночого начала: Dietmar von Aist: 
si ist schoene alsam der sunne schîn – sie ist schön wie der Glanz der Sonne [FDL:  102 – 103]; Morungen: 
Ir tugend reine ist der sunnen gelîch, diu trüebiu wolken tuot liehte gevar, swenne in dem maien ir schîn ist 
sô klâr. – Ihre vollkommene Lauterkeit gleicht der Sonne, die dunklen Wolken hellen Glanz verleiht, wenn im 
Frühling ihr Licht klar erstrahlt. [HvM: 22-23]; Si liuhtet sam der sunne tuot gegen dem liehten morgen. – 
Sie strahlt wie die Sonne am klaren Morgen [HvM: 54-55]. 

МІСЯЦЬ є для більшості європейських культур символом "жіночого" начала. Рідше трактується 
як символ чоловічого начала, як, наприклад, у німецькій мові [11: 718]. У ліриці міннезангу місяць 
може символізувати як чоловіка, так і жінку: Morungen: alse der mân wol verre über lant liuhtet des 
nahtes wol liht unde breit, sô daz sîn schîn al die welt umbevêt, als ist mit güete umbevangen diu schône. – 
Wie der Mond in der Nacht weit über das Land leuchtet, so hell und so voll, dass sein Glanz die ganze Welt 
umfängt, ebenso ist die Schöne von Vollkommenheit umstrahlt [HvM: 20-21]; ich muoz iemer dem gelîche 
spehen, als der mâ’ne tuot, der sînen schîn von des sunnen schîn enpfât, áls kúmt mir dicke ir wol liehten 
ougen blicke in daz herze mî’n, dâ si vór mir gât. – Ich muss immer schauen wie er, der Mond, welcher sein 
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Leuchten von der Sonne Licht empfängt, genauso, fällt der strahlende Glanz ihrer Augen in mein Herz, wo 
sie vor mir geht [HvM: 30-31]. 

У німецькому міннезангу трапляються і стеллярні метафори (термін запозичений у Лоренц Дoйч 
[8: 110]), у яких виявляє себе символічне значення лексеми "sterne" (зірка): Kürenberg: Der tunkel 
sterne der birget sich. Als tuo dû, frouwe schoene … – Der Dunkelstern, der verbirgt sich. Genauso sollst du 
es tun, schöne Herrin… [M: 12-13].  

Символи ВОГНЮ та ВОДИ виражають певні аспекти кохання як емоції. Вогонь – символ 
сексуальності, метафора сексуального бажання [12: 248]. Вода – універсальний символ чистоти, 
родючості та джерела життя; символ жіночої потенції [12: 43]. Тому лицар у міннезангу палає у вогні 
кохання, а неприступна дама порівнюється із водою, яка охолоджує його почуття: Morungen: Mich 
enzündet ir vil liehter ougen schîn, same daz viur den durren zunder tuot. – Der strahlende Glanz ihrer 
Augen entflammt mich wie das Feuer den dürren Zunder [HvM: 40-41]; Sâ zehant enzunte sich mîn wunne. 
– Sogleich flammte in mir ein Wonnegefühl auf [HvM: 106-107]; und ir vremeden krenket mir daz herze mîn 
same daz wazzer die vil heize gluot – und ihre Zurückhaltung tut meinem Herzen weh wie das Wasser der so 
heißen Glut [HvM: 40-41]. 

До СТЕРЕОТИПНИХ символів можна зарахувати флористичні символи та символи зі світу 
фауни.  

1) Флористичні символи bluome (квітка, цвіт) – це символи молодості. Із-за зіркоподібної 
структури суцвіття квіти є символом сонця, земної осі чи середини. Часом квіти трактуються не як 
посланці весни, але й як символи "плотського задоволення" та еротичної сфери загалом, як, 
наприклад, троянда. Тому саме почуття кохання порівнюється із квітами: Meinloh von Sevelingen: Ich 
sah boten des sumers, daz wâren bluomen alsô rôt – Ich sah die Boten des Sommers, das waren Blumen so 
rot [M: 20-21]; Der Burggraf von Regensburg: wol trôst mich ein wîp: vuore si mir mit vroiden wollte 
kunden, die bluomen und die sumerzît – eine Frau schenkte mir Zuversicht: freudvolle Rettung wollte sie mir 
verkünden, Blumen und Sommer [FDL: 54-55]. 

Найпопулярнішими квітами із символічним значенням є LILIE (ЛІЛЕЯ) та RÔSE (ТРОЯНДА). 
Чистота лілей – алегорія чеснот. У стародавніх релігіях троянда була символом жіночої краси, 
жіночого начала. "Увігнута, чашоподібна форма квітки – символ пасивності та жіночності, а її 
тричастинна будова позначає космічну гармонію" [12: 403]. Середньовічна лірика міннезангу зробила 
троянду та лілею улюбленими символами: Morungen: ir varwe liljen wîz und rôsen rôt, und saz vor mir 
diu liebe wolgetâne, geblǘet réht alsam ein voller mâne. – Ihr Antlitz färbte sich lilienweiss und rosenrot, 
und die Geliebte sass in ihrer Schönheit vor mir, leuchtend wie der Vollmond [HvM: 88-89].  

Окрім того, в західній поезії "зірвати троянду" символізує те ж саме, що російські та німецькі пісні 
виражають образом саду, квітника, який хтось надломив, витоптав [13: 86]: Morungen: ist zergángen 
der lieplîch summer. Dâ man brach bluomen, da lît nu der snê – Für uns ist der liebliche Sommer vorbei. 
Dort, wo man Blumen pflückte, liegt nun der Schnee [HvM: 112-113]. 

2) Дендрологічні символи (дерева, ліси, cади) також виконують важливу функцію у текстах 
міннезангу. Walde (ліс) міг символізувати жіноче начало, яке видається молодому чоловіку 
моторошним, оскільки цю невідомість йому ще треба спізнати [11: 1156]. Dietmar von Aist: Ûf der 
linden obene, dâ sanc ein kleinez vogellîn. Vor dem walde wart ez lût – Oben auf der Linde, da sang ein 
kleines Vöglein. Vor dem Wald erhob еr seine Stimme. [M: 26-27]; Morungen: Ich hôrte ûf der heide lûte 
stimme und süezen sanc. – Ich hörte am Waldesrand helle Stimmen und lieblichen Gesang [HvM: 108-109]. 
Закохані часто змушені таємно зустрічатися десь на лоні природи, якa підігрує їм: Dietmar von Aist: Sît 
ich bluomen nicht ensah noch hôrte kleiner vogele sanc, sît was al mîn fröide kurz und ouch der jâmer 
alzelanc. – Seit ich die Blumen nicht mehr sah noch den Gesang der Vöglein hörte, war meine Freude kurz, 
mein Jammer aber allzu lang [M: 26-27]. 

Функція садів та лісів як учасників дії пояснюється тим фактом, що вони є осередком тиші, місцем 
таємних зустрічей, які відбуваються подалі від центральної зони замку. Любовна зустріч, як правило, 
прив’язана до саду. Мотив саду перетворюється на метафору еротичності та міцно вкорінюється у 
німецькій літературі Середньовіччя [9: 155-156].  

3) Орнітологічні символи (swan – лебідь, nahtegal – соловей, swal – ластівка) досить поширені в 
ліриці міннезангу.  

Swan (лебідь) є втіленням шляхетної чистоти. Лебідь пов’язується із богом кохання Аполлоном. 
Відомий вислів "лебедина пісня" на позначення останнього визначного творіння великих людей 
пов’язаний із вмінням передбачати майбутнє, що притаманне цим птахам, які знають про наближення 
своєї загибелі та повідомляють про неї дивними тужливими звуками [11: 978]. Саме у такому 
контексті лебідь з’являється у Гайнріха фон Морунгена: Ich tuon sam der swan, der singet, swenne er 
stirbe. – Ich folge dem Beispiel des Schwans, der singt, wenn er stirbt [HvM: 106-107].  

Nahtegal (солов´я) вважають символом вміння досягти солодкого звучання мови, символом 
"пісні" та "поезії". Тому поети називали себе учнями солов’я [11: 744]. Солов’їний спів є втіленям 
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любовних мук та екстазу кохання [12: 351]. Тому соловей – один з найулюбленіших птахів 
міннезінгерів: Dietmar von Aist: geswigen sind die nahtegal, si hânt gelân ir süezez klingen – Die 
Nachtigallen sind verstummt, sie haben ihr süßes Singen gelassen [M: 26-27]; Morungen: Ez ist site der 
nahtеgal swanne sí ir liep volendet, sô geswîget sie. – Es ist Art der Nachtigall zu verstummen, wenn sich die 
Freuden der Liebe dem Ende zuneigen [HvM: 48-49]. 

У ліриці міннезангу можна зустріти і swal (ластівку), яку в Середньовіччі вважали символом 
воскресіння i весни [11: 976], а також символом старанності та наполегливості у співі та у будівництві 
[14: 155]: Morungen: Ez ist site der nahtgal swanne sí ir liep volendet, sô geswîget sie. dur daz volge aber 
ich der swal, diu durch líebe noch dur liede ir singen nie verlie. – Es ist Art der Nachtigall zu verstummen, 
wenn sich die Freuden der Liebe dem Ende zuneigen. Darum folge ich aber dem Beispiel der Schwalbe, die 
weder in Freude noch in Leid ihr Singen ließ [HvM: 48-49]. 

4) Важливу роль відіграють у міннезангу гемологічні символи (коштовні каміння) та символи, 
пов’язані із дорогоцінними металами. Аdamas (діамант) – символ досконалості, чистоти та 
невразливості, камінь сонця, символ світла та життя, постійності в коханні та стражданні, непохитної 
щирості та виняткової чистоти [11: 223]. У Західній традиції діаманти символізують непідкупність. 
Тому діамант може бути втіленням найвищих моральних чеснот, як, наприклад, щирість та вірність 
[12: 28]. Невипадково міннезінгери порівнювали даму свого серця із діамантом: Morungen: si ganzer 
tugende ein adamas! – Sie ist in all ihren Eigenschaften vollkommen wie ein Edelstein [HvM: 128-129].  

Golt (золото) у християнстві – це символ небесного сяйва та досконалості. У міннезангу золото 
виступає символом еталонності чеснот коханої: Kaiser Heinrich: dû zierest mîne sinne und bist mir 
darzuo holt. Nû merkent, wie ich das maine: als edel gestaine, swâ man das lait in das golt. – Du schmückst 
meine Gedanken, dazu bist du mir treu. Versteht, wie ich das meine: wie Edelsteine, die man in Gold fasst 
[FDL: 114-115].  

Silber (cрібло) співвідноситься із місяцем чи місячними божествами. Цей метал користується 
дещо меншим вшануванням, аніж золото [11: 1008]. Проте у міннезангу як золото, так і срібло 
виступали мірилами середньовічних уявлень про традиційні матеріальні цінності, на фоні яких 
демонструє свій валоративний заряд поняття MINNE: Kürenberg: Jône mein ich golt noch silber: es isr 
den liuten gelîch – Wahrlich, ich denke weder an Gold, noch an Silber: es handelt sich um einen Menschen 
[FDL: 34-35]. 
СВІТОГЛЯДНІ символи, що притаманні ліриці міннезангу, можна умовно представити 3 

групами. 
І. Символи, пов’язані із лицарською етикою та естетикою: burg (замок), mûren (мур), venster 

(вікно) тощо. Символ "burg " з’являється лише у кількох піснях міннезангу: Kürenberg: Ich stuont mir 
nehtint spâte an einer zinne – ich stand spät in der Nacht für mich allein an einer Zinne [М: 10-11]; 
Morungen: die in dem venster stân – wie sie am Fenster stand [HvM: 54-55]; Sô bedunket mich, wie si gê 
dort her ze mir aldur die mûren. – Dann scheint es mir, als trete sie dort mitten durch die Mauer auf mich zu 
[HvM: 104-105]. Замок як архітектурний елемент із символічним значенням протистоїть звичному для 
пісень міннезангу "природному обрамленню" сюжетної лінії. Хоча замок як такий не згадано жодного 
разу, проте його елементи, які присутні в ліриці міннезангу (zinne, venster, mûren), переносять читача 
в куртуазний життєвий простір, підкреслюючи мотив різнорівневих позицій обожнюваної дами та 
благаючого лицаря в межах суспільної ієрархії та розділяючи в просторі протагоністів ліричних 
пісень міннезангу. Таким чином, замок виступає соціальним та тактильним сховком для жінки 
куртуазного походження, унеможливлюючи поєднання MINNE-партнерів у часі та просторі. А вікно 
можна трактувати як символ, що імплікує межу, перехід між таємністю та відкритістю [7: 13-29]. 

ІІ. Літературно-міфічні символи – інтертекстуальні "вкраплення" у формі посилань на 
легендарних осіб, що були відомі тогочасним поетам із часів Античності та із літературних творів, 
створених на германських теренах – Enêas (Еней), Tidô (Дідона), Paris (Паріс), Ascholoie (Єлена), 
Tristan (Трістан), Vênus (Венера) тощо.  

Фрідріх фон Гаузен проводить паралель між закоханим лицарем і Енеєм та підкреслює 
розбіжності між Дідоною та його дамою серця, яка ніколи не кохатиме лицаря так палко в силу 
відомих обставин, як легендарна героїня "Пісні про Енея": Friedrich von Hausen: ich mohte heizen 
Enêas und sollte aber des wol sicher sîn, si wurde niemer mîn Tidô – ich könnte Aeneas heißen und dürfte 
wiederum ganz sicher sein, dass sie niemals meine Dido würde [M: 36-37]. 

Символічне значення має і алюзія Гайнріха фон Морунгена, де він використав символ яблука 
розбрату із відомої легенди про Паріса та Єлену Прекрасну: Ascholoie diu vil guote heizet wol. Erst von 
Troie Paris, der si minnen sol. Obe er kiesen solde únder den schóenesten, díe nu sô wurde ir der apfel, waer 
er unvergeben. – Ascholoie, so heisst die Gute gewiß. Er ist Paris von Troja und soll sie lieben. Müsste er 
unter den schönsten Frauen unserer Zeit wählen, dann bekäme sie den Apfel, wenn er nicht schon vergeben 
wäre [HvM: 94-95].  
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Гайнріх фон Фельдеке використовує символічну постать Трістана: Tristan muose sunder sînen danc 
staete sîn der küneginne, wan in daz poisûn dar zuo twanc mêre danne diu kraft der minne. – Tristan musste 
gegen seinen Willen der Königin treu sein, denn Gift zwang ihn dazu mehr als die Macht der Liebe [M: 46-
47]. 

Bиправданою є поява Венери – символу шарму та чуттєвого жадання, богині весни [11: 1136] у 
поезіях міннезангу: Morungen: si ist ein Vênus hêre, die ich dâ minne, wann si kann sô vil. – die Frau, die 
ich liebe, ist eine gewaltige und erhabene Venus, denn sie vermag so viel [HvM: 106-107]. 

ІІІ. Біблійні символи та біблійні герої – Salomône (Соломон); engel (ангел), krôn (корона), kranz 
(вінок) як атрибути Діви Марії тощо. 

Серед біблійних символів вартими уваги є покликання до відомої старозавітної притчі про царя-
мудреця Соломона (Heinrich von Feldeke: Diu minne betwanc Salomône, der was der allerwîseste man, 
der ie getruoc küniges krône. – Die Minne bezwang Salomo, der doch der allerweiseste Mann war, der 
jemals eine Königskrone trug [М: 50-51]) та символи, що асоціюються із культом Діви Марії. Як уже 
зазначалося, культ Прекрасної Дами був спорідненим із культом Богоматері, про що свідчить 
численне вживання традиційних атрибутів Богоматері (корона не як символ соціального статусу 
жінки, а як символ Цариці Небесної; вінок як символ невинності; дзеркало як символ жіночої краси, 
досконалості та чистоти; янгол, який прoходить крізь стіни як символ порятунку) [14: 147-191], котрі 
в міннезангу прив’язані до головної героїні: Morungen: Genâde, ein küniginne, du tuo mich gesunt. – 
Erbarmen, Königin, mach mich gesund [HvM: 112-113]; ein krôn ist vor allen vrowen – eine Krone aller 
Frauen [HvM: 80-81]; Sô bedunket mich, wie si gê dort her ze mir aldur die mûren. – Dann scheint es mir, 
als trete sie dort mitten durch die Mauer auf mich zu [HvM: 104-105]; sô geschuof si <got> dem man, daz 
sie waer ein spiegel, al der werlte ein wunne gar. – Gott hat sie ja gerade deshalb geschaffen, dass der Mann 
sie anschaue, dass sie strahle wie ein Spiegel, der ganzen Welt so recht eine Freude [HvM: 92-93].  

Виділення символьного компоненту в окремий елемент семантичної структури лінгвокультурного 
концепту MINNE дозволяє поєднати між собою інші складові цієї структури. Адже символи 
виступають у ліриці міннезангу, так би мовити, "клеєм", що забезпечує монолітність семантичної 
структури даного концепту, вступаючи у зв´язок із її поняттєвим компонентом (недосяжність, 
неприступність дами виражено через символи "sterne", "wazzer", "burg"; формальне втілення у 
любовній пісні – через символи "nahtegal" та "swal"; протистояння раціональній сфері – через 
символічні постаті Дідони, Трістана та ін.; еротичні мотиви – через символи "viur, vlamme", "garten", 
"bluome" тощо), із її образним компонентом (кохання як влада, божественна сила – символ "Venus") та 
її валоративним компонентом через символи "sunne", "mân", "swan", "golt", "silber", "adamas". Отже, 
лінгвокультурний концепт MINNE есплікується на вербальному рівні через досить репрезентативну 
кількість універсальних символів, з якими людство асоціює почуття кохання і у наш час. 
Перспективним є подальше дослідження способів вербального вираження переліченого набору 
символів, що маніфестують почуття MINNE в любовному дискурсі міннезангу, із метою 
представлення їх у межах фреймових структур.  
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Бойко Т. В. Символический слой семантической структуры лингвокультурного концепта 
MINNE (на материале лирики миннезанга XII – XIV веков). 

В статье предлагается лингвокультурологический подход к рассмотрению символического слоя 
семантической структуры концепта MINNE, представленного в рамках лирики миннезанга 

архетипическими, стереотипными и мировоззренческими символами, которые лишены национально-
культурной специфики и носят универсальный характер. Cимболарий воплощает представления 

носителей средневековой германской лингвокультуры о чувстве MINNE.  

Boyko T. V. Symbolic Component of the Concept MINNE’s Semantic Structure 
(in the Minnesang’s Lyrics of the 12th-14th Centuries). 

In the article linguoculturological approach to the investigation of the symbolic component of the concept 
MINNE’s semantic structure is suggested. The symbolic component is presented within the Minnesang’s 

lyrics by the archeotyped, stereotyped and world-view symbols, which are deprived of the national-cultural 
colouring and have a universal character. The presented symbolic set (system) embodies the idea of the 

medieval Germanic linguoculture’s speakers about the feeling MINNE.  
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ГЕНДЕР У ПЕРЕКЛАДІ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК, ОСНОВНІ АСПЕКТИ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ 

Стаття присвячена проблемі гендерних особливостей в перекладі. Розглядаються основні 
етапи розвитку вчення про гендер у перекладі та його вплив на жіноче письмо. Увага 
зосереджується на змісті феміністичної теорії перекладу та її значенні для жінок. 
Аналізується суть поняття "гендер" та характеризуються його основні аспекти. 

Визначаються труднощі, що виникають у процесі перекладу. 

На сьогоднішній день усе частіше можна почути не стільки про стать мовця, скільки про його 
гендерну приналежність. Під гендерною приналежністю розуміється соціальна роль, тобто дії, 
притаманні певній культурі, і які виконують чоловік або жінка,  в тому числі  й мовленнєві. 
Дослідження мовлення чоловіків та жінок доводять, згідно В. П. Бєляніна, що існують певні 
відмінності між тим, як розмовляють і пишуть чоловіки від того, як це роблять жінки. Якщо зараз не 
зовсім коректно говорити про "гендерлект", то доцільно все-ж-таки брати до уваги про певні 
особливості мовленнєвого стилю чоловіків і жінок [1: 201].  

Мова не тільки виражає культурні погляди на гендер, але і утворює гендерну ідентичність 
особистості. Наша манера спілкування визначає нас як жінку, або як чоловіка. Загалом, ми самі 
створюємо свій гендер через розмову. Саме тому ми повинні брати до уваги певні відмінності, що 
виникають у процесі спілкування чоловіка і жінки. Культура спілкування існує тоді, коли мовці 
бачать зв'язок між цілями спілкування, методами їх досягнення та шляхами інтерпретації 
спілкування.  

Д. Танен стверджує, що "спілкування між жінками та чоловіками можна назвати міжкультурним 
зіткненням двох розмовних стилів" [2: 42]. Вона також відмічає той факт, що чоловіки та жінки 
типово залучаються у певні стилі комунікації з різних причин та переслідуючи різні цілі, правила та 
способи інтерпретації розмови.  

Дж. Т. Вуд наголошує на тому, що  багато в чому жінки та чоловіки мають різні погляди на цілі та 
стратегії спілкування. Існує думка, що чоловіки та жінки живуть у двох різних світах, і це помітно 
через те, яким відмінним є їх спілкування. Саме тому ми можемо говорити про "чоловічі" та "жіночі" 
стилі спілкування, що включають у себе два протилежні мовленнєві об’єднання [3: 138]. 

Слід відмітити і те, що наука про жінок та мову, на думку С. МкКоннел-Джінет, звертається до 
двох проблем: як розмовляють (або пишуть) жінки чи чоловіки, а також, що говорять чи пишуть про 
них самих. У будь-якому випадку, ми стикаємося із негативним, сексистським, ставленням до 
жіночого стилю мовлення, яке зазнає утисків з боку чоловіків [4: 35].  

Використання чоловіками та жінками різних правил у спілкуванні один з одним призводить до 
виникнення деяких труднощів, що має своє відображення і  у перекладі. 

Проблемою гендеру  займалися та продовжують це робити багато зарубіжних та вітчизняних 
дослідників. Свій вагомий внесок в дослідження цього питання зробили Дж. Корбет, С. МкКоннел-
Джінет, А. Лівія, Л. Вон Флотов, Ш. Саймон, Д. Танен, Дж. Вуд, Л. Чемберлен, А. Пауелз, С. Ромен та 
багато інших. 

Метою даної статті є проаналізувати вивчення гендеру в його різних аспектах, таких як 
граматичний, соціальний, семантичний та займенниковий гендери,  показати як вчення про гендерні 
та культурні особливості розвивалося в різні епохи, а також відзначити основні аспекти перекладу 
гендерних особливостей. 

Завдання полягає в тому, щоб показати як вживання та переклад гендерних та культурних 
особливостей  у мові впливають на розуміння твору. 

Відмінності  в жіночому та чоловічому мовленнєвих стилях впливають  і на особливості 
перекладу. За твердженням деяких авторів [5], американська культура є "чоловічою", тобто чоловічі 
позиції і характеристики цінуються більше, ніж ті, що асоціюються із "жіночністю". Шеррі Саймон  у 
своїй книзі "Гендер та переклад" говорить про те, що "жіночність перекладу є стійким історичним 
тропом". Сполучення таких поняття як "жінка" та "перекладач" протягом  багатьох століть відносили 
до нижчої категорії. Ієрархічна влада оригінального над відтворюваним зажди  пов’язувалася із 
уявленням про "жіноче" та "чоловіче". Оригінальне асоціювалося із сильним генеративним 
чоловіком,  а перекладене – з слабкою та деривативною жінкою. Таким чином немає нічого дивного у 
тому, що усі перекладацькі аспекти поміщалися у сексистський словник, що наголошував на таких 
поняттях як "перевага", "якість", "точність" [6: 1]. 

Феміністична теорія перекладу має на меті визначити та розкритикувати ті концепції, які зводять 
як жінок, так і переклад до  нижчих соціальних та літературних ланок. Феміністичний переклад 
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займається питанням "точності", якому не надавали значення протягом усієї історії перекладу. Для 
феміністичного перекладу, точність повинна реалізовуватися не через читача, і не через автора, а 
через "письмовий задум",  у здійсненні якого беруть участь як автор, так і перекладач [6: 2]. 

Гендерні  відмінності відчувалися  і в практичному  перекладі,  в особливих соціальних та 
історичних формах, через які жінки розуміли та встановлювали свої власні  правила письма. З одного 
боку, переклад був єдиним способом розуміти листи. Таким  чином вони отримували доступ до 
світової інформації, не маючи можливості покидати свої домівки (Середні віки). Також, жінки не 
мали привілей авторства, тому звернулися до перекладу як до дозволеної форми публічного 
самовираження. У 19 та 20 століттях переклад служить засобом навчання майбутніх письменників. 
Крім цього, переклад був важливою частиною соціальних рухів жінок, таких як боротьба проти 
рабства. 

З 1980-го року починається новий етап розвитку перекладознавчих наук, змінюються їх статус та 
значення. У цей період перекладознавство стає частиною "культурного перевороту". Такий 
"переворот" зробив значний внесок у вивчення перекладознавчих наук. Важливим стало не тільки те, 
як правильно та точно перекладати, а й те, яке значення має переклад, як він використовується у світі.  

Протягом років змінилася і критика сексизму в мові, яка почала зосереджувати увагу на 
символічності жіночого в мові, а не на лексиці, що вживається у творах. "Співпраця" між 
перекладознавчими науками та фемінізмом виникла з раціонального та початкового контекстів. Як 
перекладознавство, так і фемінізм ґрунтуються на рушійних силах періоду, який надав мові нової 
сили. На перекладознавство вплинуло багато переконань, притаманних фемінізму, а саме недовіра до 
ієрархічних та гендерних ролей, глибока підозра до правил, що визначають точність, а також пошук 
універсальних стандартів значення та цінності.  Як фемінізм, так і переклад цікавляться проблемою 
визначення та канонізації "другорядності". Ці дві дисципліни є засобами критичного розуміння тієї 
різниці, що формулюється в мові та намагаються дати відповідь на запитання, як соціальні, статеві та 
історичні особливості виражаються в мові. 

Л. Чемберлен стверджує, що в перекладознавчих науках існує безліч наукових робіт, пов’язаних із ген-
дером. Вони різняться за типом тексту, який перекладається, мовою та культурними практиками [7: 96]. 

Л. Вон Флотов  у своїй роботі "Translation and Gender" визначає ті області науки, в яких можна 
розглядати та досліджувати питання гендеру та перекладу [8]: 

1. Історичні науки. Тут досліджується питання хто перекладав, коли і як. А також, яким чином 
на процес перекладу вплинув гендер. 

2. Теоретичні міркування. Акцент ставиться на тому, як різні гендерні приналежності, 
визначення, конструкції проявляються у перекладі та перекладознавчих науках. 

3. Питання достовірності. Намагається з’ясувати, як гендерна ідентичність (або її відсутність) 
впливає на переклад та перекладознавчі дослідження. 

4. Постколоніальні питання. Досліджується питання, яке полягає в тому, чи англо-
американський "гендер" застосовується в інших культурах та їх текстах. Чи ця особливість 
перекладається на інші мови, а якщо ні, то чому. 

5. Більш загальні питання культурної передачі. Вивчається жіноче письмо, а також з’ясовується 
питання, чи стан та рухи жінок мають вплив на переклад. 

У "Сучасному тлумачному словнику української мови" знаходимо таке визначення гендеру: 
"Гендер – соціальний розподіл, який часто базується на статевих відмінностях, але не обов’язково 
збігається з ними" [9: 187]. 

Проте, гендер має і інші значення, тому це поняття можна визначати та розглядати у мовознавстві 
у таких його проявах як граматичний, семантичний, соціальний та займенниковий гендер. Ми 
спробуємо виділити та розглянути найголовніші аспекти кожного з цих проявів.  

Граматичний гендер. Більшість лінгвістів вважають, що за гендерними ознаками іменники 
поділяють на ті, що означають жіночий, чоловічий і, часом, середній роди. Вибір іменника даного 
класу синтаксично впливає на форму іншого слова чи елемента речення чи дискурсу. А. Пауелз 
зазначає, що мови, для яких характерною є система граматичного гендеру, поділяють іменники на 
роди, враховуючи їх морфологічні та фонологічні характеристики [10: 557]. Проте, Дж. Корбет 
стверджує, що граматична гендерна система має також і семантичні основи, які стають очевидними 
тоді, коли є відношення гендеру до іменників. У такому випадку маємо: women – feminine, men – 
masculine [11].  

Граматичний рід (гендер) може спричинити виникнення деяких незручностей для перекладача. Це 
відбувається тоді, коли вони перекладають з мови,  в якій гендерні аспекти відрізняються від тих, що 
існують у мові, на яку робиться переклад. Такі труднощі можуть посилюватися тоді, коли 
граматичний гендер збігається із статтю референта (коли мова оригіналу вказує на гендерне 
розрізнення прийменника першої особи, проте граматичні гендерні узгоджувальні моделі, що можуть 
створювати ефект гендерного  самовідношення  через гендерне узгодження, а вихідна мова вказує не 
тільки на гендерну приналежність у прийменнику першої особи, а і на узгодження граматичного 
гендеру) [12: 89].  
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С. Ромен стверджує, що є ймовірність існування ідеологічних факторів, що входять до гендерного 
визначення у системах, які є цілком формальними та випадковими, так само, як і системи, в яких 
гендер визначається статтю [13: 66]. Саме тому, коли перекладачі мають справу із гендерно 
пов’язаними матеріалами, вони обов’язково повинні стикнутися як із ідеологічними, притаманними 
їм складностями,  так із проблемою їх вирішення. 

Соціальний гендер. Відомо, що гендер є соціальним явищем, суть якого може змінюватися  у 
зв’язку із зміною цінностей, вірувань, способу життя певного суспільства. Дж. Т. Вуд також 
стверджує, що гендер можна розуміти та вивчати тільки через призму поглядів певного індивідуума. 
Погляди на "чоловічність" та "жіночність", які є "соціально ухваленими", доносяться до певної 
особистості через ряд культурних значень. З дитинства нас заохочують пристосовуватися до тих 
гендерних норм, які суспільство завчасно для нас обрало [3: 21]. 

Соціальний гендер залежить від таких факторів як стереотипи, час і місце, а також контекст.   
С. Ромен, говорячи про гендерні стереотипи, стверджує, що це "сукупність вірувань про 

характерні особливості чоловіків та жінок, таких, наприклад, як те, що чоловіки сильніші та 
агресивніші, а жінки пасивні, розмовляють більше за чоловіків" [13: 4]. 

Гендерні стереотипи пов’язані із гендерними ідеологіями. Це означає те, що суспільству 
притаманні певні норми, що розглядають гендерні ролі, наприклад, те, як повинні поводитися 
чоловіки та жінки відповідно до своєї статі.  

Врахування гендерних особливостей при перекладі є досить важливим аспектом  у лінгвістиці та 
вимагає неабияких зусиль, так як перекладач повинен вирішувати два завдання одночасно – 
інтерпретувати оригінальний текст та бути провідником до тієї культури, в якій виник цей текст. 
Якщо соціальні звичаї мови, на яку робиться переклад, відмінні від тих, що існують у мові оригіналу, 
перекладачу доводиться мати справу із "аномалією". У той самий час, якщо різні мови "кодують" 
гендер  різними способами, перекладачам необхідно вигадувати таку систему, яка змогла б містити в 
собі ці відмінності [14: 154]. Така подвійна роль перекладачів вимагає глибоких знань як у мовах, так 
і особливостях цих культур. Тобто, їхнє завдання полягає в тому, щоб знати, що можна залишити в 
первинній формі, що необхідно пояснити,  а що  і зовсім змінити задля збереження загального змісту 
певного тексту.  

Слід відмітити, що ідеології мови та гендеру різняться, залежно від часу та місця їх виникнення та 
функціонування. Кожна епоха та країна мають свої власні погляди на гендерні ідеології, що впливає 
на їх зміст розуміння та інтерпретацію.  

Що ж до питання залежності гендеру від контексту, то тут варто сказати те, що значення слів (в 
тому числі і сексистських) не є постійним, а різниться у кожному окремому тексті. С. Ромен зазначає, 
що "значна частина мови є двозначною, а інтерпретація залежить від контексту, що є важливішим 
аспектом ніж гендер" [13: 5]. 

Семантичний гендер. У той час, коли граматичний гендер є категорією із синтаксичною 
значимістю для граматики, англійській мові властивий і семантичний гендер. Це означає, що 
іменникам, які англомовці визначають прийменником "вона", притаманні біологічно чи соціально 
"жіночі" семантичні властивості у реальному світі [13: 73]. Відмінність між поняттями соціального та 
біологічного гендеру, як двох різних, проте взаємопов’язаними семантичними рівнями, є одним із 
найголовніших факторів у вченні про гендер.   

Займенниковий гендер. У мовах, які мають займенникову гендерну систему, гендер позначається 
лише особовими займенниками. Англійська мова має займенникову гендерну систему, що базується 
на античних характеристиках і відображається тільки в особових присвійних та зворотних 
займенників третьої особи. Вживання he, she та it визначається простими принципами – чоловіки 
позначаються чоловічим родом he, жінки – жіночим родом she, усе інше – середнім родом it.  

Переклад займенників з мови та на мову, що по-різному визначають свою займенникову систему, 
завжди був проблематичним. А. Лівія стверджує, що під час перекладу з мови, де є декілька 
лінгвістичних гендерних показників, на мову, яка їх має значно менше, гендерна інформація або 
втрачається, або, навпаки, перебільшується, відкрито заявляється, тоді як у тексті оригіналу вона 
тільки вдало "передбачається" [14: 157]. 

На даний момент можемо спостерігати процес глобалізації суспільства. Це означає те, що усі ми 
живемо у світі, де переклад є невід’ємною частиною життя. Сфери знання, які ми застосовуємо, 
включають ідеї та стилі різних походжень. Перехідне спілкування та часті переселення роблять 
кожну сферу культури "перехрестям та місцем зустрічі" [6: 134]. Ці ідеї вже стали 
загальноприйнятими у суспільстві. Таке схрещення "подвійної" культури та мінливості усіх 
феноменів, включаючи і гендер, є основним аспектом науки про культуру. Мова ж є тим критерієм, 
на основі якого окремі індивідууми, чи їх групи об’єднуються в суспільстві. 

У науках про культуру переклад найчастіше вживається як метафора, риторична фігура мови, що 
означає, по-перше, збільшення контролю над "культурною продуктивністю", а по-друге, долю тих, хто 
завжди змушений існувати у межах двох світів, а, відповідно, і двох мов. Жінки "перекладають себе" на 
"мову патріархату", переселенці намагаються "перекласти" своє "минуле на майбутнє" [6: 134].  
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Отже, ми довели, що історичний статус перекладу як "слабкого" та "нижчого" виду письма  з 
часом змінився на міцну форму вираження для жінок, які дозволяли йому вступати у світ через свої 
листи, підтримувати політичні ідеї, а також залучатися до традицій письма, розвиваючись та 
зміцнюючи свої позиції у мовознавстві. 

Ми також показали, що мови можуть значно різнитися у тому, як вони кодують категорію гендеру 
у своїх лексичних та граматичних системах. Різниця може полягати і в тому, як представники різних 
культур сприймають поняття гендеру і якого значення йому надають. Переклад, у свою чергу, 
передбачає вибір. Крім того, в межах кожного варіанту є своя стратегія, спосіб, завдяки якому і 
здійснюється переклад.  

Проблема полягає у тому, що для вчених все ще залишається не вирішеним питання правильного 
вибору, можливого варіанту, стратегій чи основ, які включені до процесу перекладу, в тих ситуаціях, 
коли мають місце лінгвістичні чи культурні гендерні відмінності між мовами.  

Питання гендеру в перекладі є одним із найцікавіших у лінгвістиці, проте залишається все ще 
нез’ясованим до кінця та вимагає подальшого аналізу та дослідження. 
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Гоца Н. М. Гендер в переводе: историческое развитие, основные аспекты и особенности изучения. 

Статья посвящена проблеме гендерных особенностей в переводе. Рассматриваются основные 
этапы развития учения про гендер в переводе и их влияние на женское письмо. Внимание 

сосредоточено на содержании феминистической теории перевода та ее значении для женщин. 
Анализируется суть понятия "гендер" и характеризуются его основные аспекты. Определяются 

трудности, что возникают в процессе перевода. 

Hotsa N. M. Gender in Ttranslation: Historical Development, Main Aspects and Peculiarities of Studying. 

The article is dedicated to the problem of gender peculiarities in translation. The main periods of the gender 
study development in translation and their influence on women’s writing are analyzed. The attention is paid 

to the sense of the feminist theory of translation and its importance for women. The sense of the notion 
"gender" is analyzed, and its main aspects are characterized. The main difficulties which occur during the 

translation process are determined. 
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ОКАЗІОНАЛЬНІ КОМПОЗИТИ В ІДІОДИСКУРСІ ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА 

У даній статті розглядається проблема дослідження створення та функціонування оказіональних 
композит в художньому дискурсі та зокрема в ідіодискурсі окремого автора. Визначаються 

поняття ідіодискурсу та ідіостилю автора, досліджується семантика та стилістика оказіональних 
композит в ідіодискурсі Джерома К. Джерома. 

У 80-ті роки минулого століття О. С. Кубрякова сформулювала принципи когнітивно-
дискурсивного підходу до вивчення мовних явищ [1], який у послідуючі роки став переважним у 
лінгвістичних дослідженнях. За останні два десятиліття всебічному дослідженню дискурсу та 
окремих його типів присвячено чимало робіт [2-7] та ін., у яких приведені різноманітні визначення 
дискурсу та обґрунтовані й описані його параметри. При цьому дослідження письмового типу 
дискурсу відбувається переважно на матеріалі наукових та публіцистичних текстів, тобто 
досліджувались такі підтипи дискурсу як науковий [6], газетний [3], електронний PR-дискурс [8]  та 
ін. Однак проблема комплексного дослідження художнього дискурсу залишається актуальною. 

Різними аспектами комплексного поняття дискурсу є, з одного боку, дискурс як діяльність, 
процес, а з іншого боку – текст, продукт [2: 23]. За В. А. Самохіною (Дмитренко), дискурс – "це 
1) зв’язне мовлення (або латиною ’розумний роздум’), у сукупності з нелінгвістичними обставинами 
його протікання: мовлення у взаємодії з живим життям, а також 2) сукупність мовленнєвих актів, що 
охоплюють  адресатний, адресантний, інтенціональний, контекстний, ситуативний, 
метакомунікативний, денотативний, локутивний та ілокутивний аспекти" [4:127]. Відносно 
художнього дискурсу вважаємо за потрібне додати до вказаних аспектів історичний та 
культурологічний аспекти, оскільки автор художнього твору є представником своєї епохи і не може 
уникнути впливу формотворчих тенденцій часу, історичного та культурного рівня розвитку 
суспільства на даному етапі. 

Складні слова якнайповніше задовольняють два головні принципи в організації дискурсу: зробити 
його максимально інформативним і зрозумілим для сприйняття і досягти цієї мети з мінімальними 
зусиллями. Композитоутворення є одним з найпродуктивніших засобів поповнення словникового 
складу сучасної англійської мови. Словотвір є відкритою системою, а будь-яка відкрита система 
здатна засвоювати зовнішній вплив, перебуваючи у постійному змінюванні – флуктуації [9: 167]. 
Саме флуктуаціями С. М. Єнікєєва пояснює виникнення різного роду оказіональних утворень, які в 
залежності від комунікативних потреб носіїв мови або ж зазнають узуалізації, або ж залишаються 
разовою одиницею комунікації, створеною для задоволення ситуативних потреб комунікантів. 

Метою даного дослідження є виявлення та аналіз оказіональних композит в ідіодискурсі Джерома 
К. Джерома. Матеріалом дослідження стали 218 оказіональних складно-структурних утворень, 
вилучених методом суцільної вибірки з творів вказаного автора. 

Оскільки дискурс є поєднанням таких аспектів, як адресантність, адресатність, текст як продукт, 
та ряд екстралінгвістичних факторів, таких як історичний, соціальний, культурологічний та ін., 
ідіодискурсом окремого автора вважаємо сукупність таких аспектів, як ідіостиль за В. А. Самохіною 
(Дмитренко) – "стиль особистості в усій різноманітності його багаторівневих текстових проявів ( в 
структурі, семантиці, прагматиці тексту), це різностороння особистість адресанта" [10: 173], мовний, 
історичний, соціальний та культурологічний рівень розвитку суспільства, а також тезаурус 
передбачуваного читача. 

Установка на адресата є установка на особливий світогляд, вона вносить цілковито нові моменти в 
слово адресанта: адже при цьому відбувається взаємодія різних контекстів, різних точок зору, різних 
світоглядів, різних експресивно акцентних систем, різних соціальних умов [11: 95]. М. М. Бахтін 
наголошував на важливості адресованості будь-якого висловлювання; на відміну від слова чи 
речення, які є безособовими, нікому не адресованими, висловлювання (а отже і текст) має автора і 
адресата [12: 275]. 

Адресатові належить велика роль у художньому дискурсі. Тут об’єкт пізнання необмежений, і 
повідомлення орієнтоване на суспільство в цілому, у процес включаються всі суспільно обумовлені та 
особистісні фактори, що характеризують кожного окремого реципієнта, його особистий тезаурус. 
Тезаурус включає знання, мовний та життєвий досвід, особисту картину світу читача, його знання про 
особливості даного жанру і стилю, фонові знання. 

Створюючи художній текст, автор звертається до гіпотетичного читача, намагаючись не тільки 
донести інформацію про зміст тексту, а також впливати на емоції реципієнта, його світобачення, 
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взаємодіяти з його (читача) картиною світу з метою адекватного розуміння та інтерпретації 
художнього тексту. 

Аналіз ідіостилю на вербально-семантичному рівні – це аналіз вживання оригінальних 
індивідуально-авторських мовних засобів і особливих прийомів їх граматичної ті стилістичної 
організації [10: 173]. 

Виникнення оказіоналізмів у мові як системі диктується необхідністю номінації явищ чи речей, 
які існують, але не мають вербального вираження. Оказіоналізми в художньому тексті створюються 
автором не лише з номінативною, а здебільшого зі стилістичною метою, прагненням автора не тільки 
донести до читача інформацію, вміщену в повідомленні, а впливати на його емоції, світогляд, 
переконання, звертатися до його естетичних почуттів. При відборі мовного матеріалу автор керується 
двома протилежними принципами: надлишковості – якнайповніше змалювати образ героя, явища чи 
речі, та економії – досягти цієї мети з використанням якнайменшої кількості мовних засобів, щоб не 
допустити надмірного інформаційного загромадження текстового простору, що ускладнює розуміння 
та інтерпретацію тексту. 

Англійська композита найкращим чином задовольняє обидві вимоги, виражаючи у формі однієї 
лексичної одиниці не лише назву описуваного предмета (особи, явища), але і його характеристики, 
настрій, призначення і т. ін. 

З корпусу вибраних оказіональних композит 118 є ад’єктивними складно-структурними 
утвореннями, переважно аксіологічно маркованими: епітетами, метафорами та складовими 
метафоричних конструкцій, як наприклад, well-planted kick, goggle-covered eyes, voice-filled homes, 
rock-crowned summits, illarranged music halls, tidy-minded lovers of German nature, lavender-gloved hand, 
palace-bordered alleys, bright-eyed man etc. Вказаний тип оказіональних композит створений автором 
не лише з номінативною метою (cream-covered cakes, leather-peaked caps, rough-haired dog, hand-
embroidered cushions, many-colored parasols, faint-heard din, oak-panelled wall, bright-cloaked gallants), 
а також з емотивно-оціночною меліоративною (sweet-faced Queen, generous-minded man, mildest-
tempered people) та пейоративною (fat-headed chunk, shock-headed youth, dense-headed young man, 
dunder-headed idiots), що показує передбачуваному адресатові (читачеві) не лише відношення 
адресанта до описуваної особи (явища, речі), а також і бажаний напрямок декодування інформації. 

Група аксіологічно нейтральних описових ад’єктивних композит створена з метою економічності 
інформативного матеріалу та більш виразного, ніж при використанні синтаксичних конструкцій, а 
саме означальних підрядних речень, представлення описуваних предметів, осіб та явищ (curtain-
shielded windows, low-ceilinged kitchen, dimly-lit bar-parlour, oilskin-covered parcel, travel-stained 
companies of knights, good-sized trout etc.). 

Компаративні складно-структурні епітети з другим компонентом –looking створені для 
експресивної оцінки героїв та явищ: coarselooking men, saucylooking little wench, comfortable-looking 
dame, stormy-looking night, disagreeable-looking world, unpretentious-looking gentleman, solemn-looking 
men, cheerful-looking wife, dirty-looking scoundrel (a dog), shamed- looking dog, sinewy-looking animal (a 
cat) etc. 

Експресивно-описові композити структурної моделі N+PI  є всі аксіологічно маркованими, що не 
тільки характеризують описувані предмети, а й виражають авторську оцінку описуваних осіб та явищ 
(ill-seasoned loon, evil-smelling cigar, fierce-killing Tarborites, far-stretching park etc.). 

Найпоширенішим прикладом створення та вживання таких композит є іронія: 
"…for this purpose hired a picturesque-looking vehicle, drawn by a horse…"  (Three Men on Bummel, 

p. 72) 
"It is the hope of every well-meaning German boy and girl to please the police."  (Three Men on Bummel, 

p. 89) 
Найяскравішим прикладом такої іронії вважаємо створення оказіональної композити law-loving 

при наявності узуальної аксіологічно нейтральної law-abiding – ’законослухняний’: 
"To the law-loving German, on the other hand, music after eleven o’clock at night ceases to be music; it 

becomes sin, and as such gives him no satisfaction."  (Three Men on Bummel, p. 62) 
Оказіональна композита  law-loving в наведеному прикладі завдяки більшій експресивності 

створює іронічний ефект засобами одного слова. 
Другою за кількісним складом після ад’єктивних композит є група субстантивних складно-

структурних утворень. Це складні іменники, здебільшого прямої номінації, що вміщують у своїй 
семантиці предмет номінації та атрибутивний компонент, переважно структурної моделі n+n типу 
butt-end of a mast, boatyard, trout-case etc. Менш численна група субстантивних утворень структурної 
моделі PI+n : starting-place, boating-man, river-men, fishing-punt, fishing-net etc. Ці композити є 
аксіологічно нейтральними і створені з номінативними та текстотвірними цілями. Оказіональні 
субстантивні складно-структурні деривати lightheartedness, tomfoolishness  поєднують номінативні та 
експресивні аспекти: 
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"We began cheerfully, one might almost say skittishly, but our lightheartedness was gone by the time the 
first potato was finished."   (Three Men in a Boat, p. 134) 

"I do think that of all the silly, irritating tomfoolishness by which we are plagued, this ‘weather-forecast’ 
fraud is about the most aggravating."  (Three Men in a Boat, p. 42) 

Числівникові композити мають здебільшого прозору семантику і є аксіологічно нейтральними 
(three-volume novel, nineteenth-century life, sixteenth-century towns, four-mile walk, twelve-buttoned gloves, 
eight-oared racing outrigger, four-roomed cottage), несуть вартісну семантику (sixpenn’orth of nails, 
eighteenpenny book), позначають міру довжини (2ft6in.truckle bed), час відправлення потягу: 

"We got to Waterloo at eleven, and asked where the eleven-five started from."  (Three Men in a Boat, 
p. 47) 

Серед числівникових композит є також аксіологічно марковані: do not care twopence  (three 
ha’pence) for, five-and-twenty minutes, five-and thirty minutes. Інвертована структура двох останніх 
композит підкреслює протяжність проміжку часу: 

"We worked steadily for five-and twenty minutes and did four potatoes"  (Three Men in a Boat, p. 135) 
"For five-and-thirty minutes not a sound was heard throughout the length and breadth of that boa, save 

the clank and crockery, and the steady grinding of four sets of molars." (Three Men in a Boat, p. 92)  
Три прислівникові та одна дієслівна оказіональні композити є аксіологічно маркованими – 

метафоричні за семантикою (good-naturedly, lightheartedly), або є метафорами в стилістичному 
контексті: 

"How they pile the poor little craft mast-high with the clothes and big houses…" (Three Men in a Boat, 
p. 26) 

"…but our serious man, who is a bit of a geologist, pooh-poohed my roman relic theory…" (Three Men in 
a Boat, p. 177) 

Особливу увагу дослідника композит приваблюють голофрастичні утворення, чи слова-речення. 
Серед вибраних оказіональних композит 13 є вказаними складно-структурними утвореннями – 
універбатами. Серед них аксіологічно нейтральними є лише дві прислівникові композити by-the-by, 
corkscrew-wise). Субстантивні універбати would-be-assassin, mamma-in-law несуть явне оцінне 
навантаження: 

"It trotted quietly on until its would-be-assassin was within a yard of it,…" (Three Men in a Boat, p. 125) 
"…father-in-law not a bad sort, … mamma-in-law, and those two ugly, ill-mannered sisters…" (Three 

Men in a Boat, p. 7) 
Більшість синтаксичних композит є ад’єктивними та аксіологічно маркованими: 
"…they cursed us – not with a common cursory curse, but with long, carefully-thought-out, 

comprehensive curses…" (Three Men in a Boat, p. 119) 
"Plain practical rowing of the get-the-boat-along order is not a very difficult art to acquire…" (Three 

Men in a Boat, p. 151) 
"We were on our way to Prague, and were waiting in the great hall of the Dresden Station until such time 

as the powers-that-be should permit us on to the platform." (Three Men on Bummel, p. 48) 
"…this at-home-sneered-at lady …" (Three Men on Bummel, p. 74) 
"The Future ("After Use") a fat jolly, Godbless-everybody sort of world…"  (Three Men on Bummel, 

p. 51) 
Таким чином, ідіодискурс Джерома К. Джерома характеризується високою креативністю автора 

щодо створення оказіональних композит, які, у свою чергу, завдяки стилістичній маркованості 
створюють можливість продукування і протікання інтрадискурсу гумору в наративному художньому 
тексті. 

У даній статті розглянуто функціонування оказіональних композит в ідіодискурсі Джерома 
К. Джерома. Перспективним вбачається дослідження креативних здібностей окремих авторів щодо 
створення оказіональних композит та їх можливої подальшої узуалізації, а також мовних та 
екстралінгвістичних факторів продукування ідіодискурсів англійських та американських 
письменників. 
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Дембовская Л. М. Окказиональные композиты в идиодискурсе Джерома К. Джерома. 

В статье рассматривается проблема создания и функционирования окказиональных композит в 
художественном дискурсе и, в частности, в идиодискурсе отдельно взятого автора. Определяются 
понятия идиодискурса и идиостиля автора, исследуется семантика и стилистика окказиональных 

композит в идиодискурсе Джерома К. Джерома. 

Dembovska L. M. Occasional Сompounds in Jerome K. Jerome’s Іdiodiscourse. 

The article tackles the problem of researching the creation and functioning of the occasional compounds in 
the belle-lettre discourse, particularly in author’s idiodiscourse. The definitions of idiodiscourse and 

idiostyle are given, semantics and stylistics of the occasional compounds in Jerome K. Jerome’s idiodiscours 
are under consideration. 

 

http://www.psu.ru


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  

 

© Діброва В. А., 2009 
176 

УДК – 811.112.2:821.112.2:82’0 
В. А. Діброва, 

аспірант 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА  

У даній статті досліджується розвиток ділового спілкування, особливості та засоби вираження 
категорії заперечення в діловій англійській мові. Дослідження категорії заперечення в діловій 
англійській мові є на даний час дуже актуальним. Ділова англійська мова має чітку професійну 
спрямованість та набір мовленнєвих засобів і стратегій для сприяння розмови та дискусії. 

Професійна спрямованість безпосередньо пов’язана з категорією заперечення. 

Ділове спілкування є необхідною частиною людського життя та важливим видом відносин між 
людьми. Цей процес дуже багатогранний, він реалізується в різноманітних формах та вивчається 
філософією, психологією, соціологією. Складність феномена ділового спілкування, його 
багатофакторність та різноманітність підходів до пояснення, описання та вивчення його форм 
породжує велику кількість точок зору та позицій. Дослідження категорії заперечення у діловій 
англійській мові визначає мету нашого дослідження. 

Історія людства охоплює багато думок з приводу ділового спілкування, протягом його вивчення 
зроблено багато важливих спостережень та зауважень. Ще філософи древності описували спілкування 
як засіб буття суспільства та людини, та звертали також увагу на особливості ведення ділової бесіди. 
У Конфуція міститься велика кількість висловлювань, які відносяться до принципів спілкування між 
керівником та підлеглими [1]. "Керівник повинен бути керівником, а підлеглий – підлеглим, батько – 
батьком, а син – сином". 

Сократ помітив залежність успішності комунікації від якості організації: "той, хто вміє добре 
обходиться з людьми, той добре веде й приватні та загальні справи, а той хто, не вміє, той і тут, і там 
робить помилки" [2; 3]. 

Південно-європейська культурна традиція у трактовці ділового спілкування більш прагматична, 
ніж східна. На перше місце висувається економічно-матеріальний інтерес, більшу увагу приділяють 
статусному характеру спілкування. Статус керівника вважається більш вагомим, ніж статус 
підлеглого. Аристотель стверджував: "Якщо людина, яка виконує обов’язки керівника нанесла удар, 
то відповідний удар наносити не слід, але якщо удар нанесли керівнику, то треба не тільки вдарити, 
але й покарати" [4]. 

Можемо відмітити важливість того, що Аристотель вже цілком певно показав, що в основі 
ділового спілкування знаходиться потреба, яка все пов’язує разом. Мається на увазі економічна 
потреба та економічний інтерес, які впроваджують економічний обмін між лікарем, ткачем, 
будівельником [4; 5]. Таким чином, на перший план висувається ідея цільового направлення 
мовленнєвого спілкування, понад усе направлення на досягнення певних інтересів, інтересів справи. 
Саме поняття ділового спілкування має на увазі співвідношення "слово-діло". Подібним чином і 
людина, яка приймає участь у процесі комунікації, співвідноситься не тільки зі словами, але й із 
справами, які, згідно класичної риторики, є предметом мовлення [6; 7]. Поняття "справа" трактується 
Аристотелем дуже широко – будь-яке мовлення має свій предмет, який ми можемо помітити у 
мовленнєвій діяльності людини та співвідноситься з ним. Однак предмет мовлення можна звузити в 
залежності від таких факторів, як суспільна практика, мовленнєва ситуація, форма мовленнєвого 
спілкування. Наприклад, у класичній риториці виділяють два типи ситуацій спілкування: судова та 
ігрова [6]. Судова протиставляється ігровій за ознакою відношення до справи та може називатися 
діловою. Такі ситуації представлені як у професійному, так і в побутовому спілкуванню. 

Існує досить багато думок щодо сучасного підходу до трактування поняття "ділове спілкування". 
Згідно з одним традиційним визначенням, під діловим спілкуванням ми розуміємо процес мовної 
взаємодії двох або декількох осіб, в якому проходить обмін діяльністю, інформацією та досвідом, що 
передбачає досягнення певного результату, розв’язання конкретної проблеми та реалізацію певної 
мети [8]. Але під такі визначення ми можемо віднести різноманітні види діяльності: навчання 
(загальність цілей, обмін інформацією, масові виступи, судові наради, екзамен, консультації та інше. 
Усі перелічені ситуації як у структурному, так і в змістовному плані можуть характеризуватися 
ознаками ділового стилю. Більш того, в останній час у зв’язку з розвитком інформаційних технологій 
та розширенням меж комунікативного простору, а також зростаючої ролі бізнесу в суспільному житті, 
діловий стиль постійно розширює сферу свого функціонування. Якщо виходити із спільних інтересів 
та цілей комунікантів, то це буде складати основу інтерактивних відносин як у бізнесі, так і в 
повсякденному житті. Необхідність розмежування предметної сфери ділової комунікації вимагає 
трактовку даного поняття в більш вузькому сенсі на основі певних критеріїв.  
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Багато дослідників на перше місце ставлять сферу спілкування та визначають ділову комунікацію 
як діяльність, котра має на увазі досягнення певних інтересів, цілей у професійній сфері бізнесу. 
Подібний підхід використовує О. Я. Гойхман та визначає ділову бесіду як акт прямої взаємної 
комунікації в офіційно-діловій сфері за допомогою слів та невербальних засобів.  

Інтерес до ділового спілкування значно виріс в останній час як до процесу взаємодії суспільних 
суб’єктів заради досягнення певної мети: обмін діяльністю, досвідом, інформацією, здібностями, 
результатами діяльності тощо [8]. Можна зробити висновок, що існує продуктивна думка для аналізу 
усного ділового спілкування, про те, що ділова бесіда повинна сприйматися як розумний у самому 
широкому сенсі усний мовленнєвий контакт між людьми, які пов’язані інтересами справи, які мають 
необхідну владу для встановлення ділових стосунків, розв’язання ділових проблем та розробки 
конкретних підходів до їх вирішення [6]. Статусно-рольовий підхід розглядається в роботах багатьох 
спеціалістів з проблем ділового спілкування, які підкреслюють, що сторони ділового спілкування 
виступають в офіційних статусах, які визначають необхідні норми та стандарти поведінки людей [9]. 
При цьому статусно-рольовий аспект доповнюється критерієм цілі. Ділове спілкування є засобом 
організації та оптимізації того чи іншого виду предметної діяльності: наукової, комерційної. Даний 
підхід певною мірою співвідноситься з моделлю тривимірного керівного мислення, яке має на меті 
розв’язання трьох завдань: 

- організаційно-технічних; 
- соціально-психологічних; 
- впровадження загальної ефективності виробництво.  
Тобто його основними складовими є продукт – людина – ефективність. Ці параметри корелюють з 

такими основними принципами ділового спілкування як предметна діяльність (справа, на основі якої 
та з приводу якої виникає спілкування).  

Аналіз основних концепцій ділового спілкування дозволяє заключити, що тільки логічно 
обґрунтований комплексний підхід до проблеми дозволить отримати найбільш повне уявлення про 
ділову міжособистісну комунікацію як особливий вид мовної діяльності людини, яка виявляється на 
різних рівнях соціальної системи та в різних мовах.   

Якщо казати про семантику відношення протиставлення та мовні засоби його актуалізації в 
діловій англійській мові, в даному випадку, в діалогічному дискурсі, то можна відмітити, що 
відношення протиставлення представляє собою зафіксований у мові результат логіко-розумової 
процедури співвідношення, порівняння та виявлення протиріч, які відображають пізнавальну 
категоричну діяльність людського мислення.  

Оскільки середовищем дискурсу–угоди  як окремого типу ділового мовлення є конфліктність, яка 
оцінюється знаком "-" та урівнюється кооперативністю (знак "+" – як умова здійснення та 
продовження комунікації), відношення протиставлення в структурі переконання представляє 
особливу значимість. Приділяючи увагу до того факту, що ми розглядаємо дискурс як спільну 
діяльність комунікантів, ми приділяємо увагу аналізу протиставлення у суміжних репліках 
діалогічних одиниць / діад.  

Протиставлення в діадах реалізує прагмаустановку на контраргументації та актуалізується у 
граматичній категорії заперечення. При наявності лексичного та синтаксичного паралелізму, 
протиставна частка not бере участь у організації протиставної конструкції. 

Lara said frankly, I was stunned when I heard that your Board turned us down. We are going to put up 
over a hundred million dollars to improve this neighbourhood and yet you refuse to… 

Edith Benson cut her short. Lets be honest, Miss Cameron. You’re not putting up the money to improve 
the neighbourhood. You’re putting up the money so Cameron Enterprices can make more money. (Sheldon).  

Репліки опонентів містять поняття одного роду та частка not бере участь у створенні структури 
протиставних відношень на рівні ознак денотата. Відношення протиставлення посилюється за 
рахунок додання протилежного змісту у структуру наступного речення. 

Значення заперечення є добрим контекстом для реалізації категорії протиставлення. 
Robin beamed. "Oh, marvelous" he said, than added hurriedly’ that is, its marvelous you haven’t yet 

made decision, but its marvelous not to have an agent. In fact’, he said, ‘it isn’t at all good not to have an 
agent. It is rather worrying not to have an agent.’ 

Jordan was still grinning. ‘I’m not too worried’. 
‘No, but you might be, Mister Cain…’(Stratton)   
У даному фрагменті висловлення протиставлення посилено сполучником but, який передає 

інваріантне значення протиставлення. Сема відношення протилежності домінує в його значенні, що 
пояснює вимогу даного прийменника в репліках опонента. 

(1) ‘Of course we expect to make money,’ Lara said. ‘But the only way we can do that is to help you 
people. We are going to make the living conditions in your area better, and…’ 
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‘Sorry. I don’t agree. Right now, we are a quiet little neighborhood. If we let you in, we are going to 
become a higher density area – more traffic, more automobiles, more pollution. We don’t want any of that’. 
(Sheldon) 

(2) ‘Nobody in this world but Emma Harte would have come up with such a preposterous proposition’ 
Sebastian Cross cried indignantly… 

‘Think what you will,’ she said a slight pause. But regardless of whoever formulated the deal, that’s it as 
I’ve outlined it. It’s a take it or leave it situation.’ (Bradford) 

(3) ‘Five hundred a year!’ I shouted. ‘only that at the beginning; but you are to have an overriding 
commission of one per cent on all business done by your agents, and you may take my word for it that this 
will come to more than your salary.’ 

‘But I know nothing about hardware.’ 
‘But my boy, you know about figures.’ (Doyle) 
Логічна операція протиставлення може проявитися через смислові відношення на основі 

аксеологічних опозицій. Структурно-семантична організація протиставних блоків-реплік включає 
контекстуальні антонімічні конструкції. У діловому діалогічному дискурсі протиставлення часто 
будується за рахунок залучення асоціативних зв’язків з урахуванням економічних факторів.  

(1) The Plantagenet Investment lord said, ‘Your resources are stretched thin, Jordan. Perhaps too 
thin.’ 

‘We’ll hit a world turnover of over four hundred million this year, with profits up to thirty million.’ 
‘Before tax.’ Marret stared hard at Jordan. ‘I’m sorry, we aren’t backing any extensions of the leisure 

complex…’ (Stratton) 
(2) ‘Now, Paula here is what I think we might do how we might make a deal after all. Harte 

enterprises could buy fifty-two per cent of Aire Communications’, shares. That gives you the control you 
insist you must have. You put in your management, reorganize as you wish, but you must let us stay with – ’ 

‘Just a minute, Mr. Cross,’ Paula cut in rapidly, her irritation echoing in her voice. ‘Before you go any 
further, I must point out, yet again that we wouldn’t be interested. It must be a full buy out. One hundred per 
cent or nothing.’ (Bradford) 

(3) ‘I want a raise, Mr. Cakebook,’ I said. 
‘Why?’ 
‘I’m about to get married. You’re only paying me Ninety-five. Dollars a month, of course, with family to 

support I’ve got to think of money. 
‘Ninety-Five Dollars is a pretty good salary.’ (Fitzgerald).  
Демонстративній фазі в розвитку конфлікту, яку направлену як на консенсус, так і на дисенсус, 

відповідає на мовному рівні протиставлення займенників "я-ти", "ми-ви" [10; 11]. Протиставлення 
інтересів комунікантів маніфестується співвідношенням лексем у даній опозиції.    

Ben: Now, Look here, William. I’ve bought timberland in Alaska and I need a man to look after things for 
me. 

Willy: God, timberland! Me and my boys in those grand outdoor! 
Ben: You’ve a new continent at your doorsteps, William. Get out of these cities they’re full of talk and 

time payments and courts of law. Screw on your fist and you can fight for a fortune up there. 
Willy: Yes, yes! (Miller) 
У даному діалозі ініціатор угоди використовує займенник "I" на стадії уявлення предмета угоди. У 

діловій мові запевнення перевага надається займеннику "you", таким чином акцент зміщується на 
користь для опонента.  

Збалансоване використання опозицій займенників створює атмосферу співробітництва. Та 
навпаки, стиль конкуренції маніфестується: 

а) навмисним контрастом цих же займенників у синтаксичних конструкціях з протиставленням: 
(1) We make you a good offer, you reject it. (Cronin). 
(2) We’ll continue to finance construction that’s already under way. We’ll see it through to completion; 

but then we have to see return on the investment; you must sell or lease the initial parts of the complex, 
before you go on to the next phase. (Ware) 

б) збільшенням питомої ваги одного з компонентів опозиції: 
‘I cant do it. I told him, I’d like to do it as a favour. But I told you last night, I couldn’t.’ 
‘You can name your own price.’ 
‘It isn’t that. I cant do it. That’s all’. 
‘A thousand apiece,’ said the one who spoke good English. 
‘Don’t make me feel bad,’ I told him. ‘I tell you true, I cant do it’. 
‘Afterwards when things are changed it would mean a good deal to you.’ 
‘I know it. I’m all for you. But I cant do it’. 
‘Why not?’ 
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‘I make my living with this boat. If I lose her I lose my living…’ 
‘I’m angry now’, he said, I would like to kill you.’ 
‘Oh, hell don’t talk so much.’ (Hemingway) 
Таким чином, категорія протиставлення – обов’язковий компонент семантичної структури 

дискурсу-угоди. Характер актуалізації цієї категорії визначається комунікативною установкою, а саме 
відношення протиставлення знаходить вираження чи в окремій одиниці, чи передається за допомогою 
особливої організації синтаксичних структур та співвідношення їх значень.  

Оскільки комунікація розуміється як елемент людської діяльності, вивчення ділового спілкування 
повинно орієнтуватися на установки парадигми діяльності. Саме ідеї теорії мовленнєвої діяльності 
склали методологічну основу сучасної прагмалінгвістики, до задач якої входить встановлення 
необхідного зв’язку між мовними висловлюваннями як лінгвістичними об’єктами та соціальними 
діями. 

Функціональний підхід знаходить логічне продовження в категорії дискурсу. Дослідження 
ділового спілкування за допомогою "дискурс-аналізу" дозволяє перейти інтегрального вивчення 
мовленнєвої комунікації в контексті соціальної ситуації.  
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Диброва В. А. Деловое общение в развитии общeства. 

В данной статье исследуется развитие делового языка в обществе, особенности и способы 
выражения категории отрицания в деловом английском языке. Исследование категории отрицания в 
деловом английском языке в данное время является очень актуальным. Деловой английский язык 
имеет четкую профессиональную ориентацию и набор языковых способов и стратегий для 
восприятия беседы и дискуссии. Профессиональная ориентация непосредственно связана с 

категорией отрицания. 

Dibrova V. A. Business Communication in the Development of Society. 

In the article we research the development of business communication in society, the particularities and ways 
of expression of negation categories in English business language. The problem under consideration lies in 

researching of negation categories in English business language which is very actual nowadays. English 
business has definite professional orientation and the set of language methods and strategies for 

conversational perception and discussion. Professional orientation is closely connected with negation 
category. 
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ-КОМПОЗИТ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПОРІВНЯННЯ 

Стаття присвячена дослідженню словотвірної репрезентації категорії компаративності на 
матеріалі прикметників німецької мови, які було утворено шляхом складання двох або декількох 

основ. У семантичній структурі похідних одиниць досліджуються категоріальні семи – 
компаративна, сема градації та інтенсивності ознаки; залежно від характеру семної структури 

встановлюється типологія порівнянь. 

Як відомо, пізнання оточуючої реальності відбувається не стільки завдяки отриманню нової 
інформації про світ, скільки шляхом співвіднесення нових даних з уже існуючими. Порівнюючи 
предмети, явища чи їх ознаки, людський розум встановлює між ними відношення схожості, 
подібності чи відмінності та пізнає їх властивості. Початковий етап пізнання спрямований у першу 
чергу на визначення певної ознаки або декількох ознак предмету. Мовна репрезентація процесу 
пізнання якісної визначеності предмету відзначається наявністю в семантиці певних мовних одиниць 
(на рівні словотвору це одиниці вторинної номінації) компаративної семи (значення подібності чи 
схожості між двома предметами за певною ознакою). Подальший етап пізнання пов'язаний з 
дослідженням внутрішньої структури речей, що потребує кількісного визначення цієї ознаки [1: 255]. 
Мовні одиниці, які репрезентують подальшу квантифікацію певної ознаки, відрізняються більш 
складною семантичною структурою, бо поряд із компаративною семою присутня сема градації 
ознаки. 

Предметом дослідження даної статті являються складні прикметники німецької мови, в значенні 
яких відображається схожість між двома предметами як на підставі схожості за певною ознакою, так і 
на підставі схожості ступеню прояву даної ознаки.  

Дане дослідження ґрунтується на попередніх дослідженнях мовознавців, які вивчали словотвірний 
рівень категорії компаративності (дослідження О. В. Гулиги та О. І. Шендельс [2]), категорії 
інтенсивності (роботи І. І. Туранського та К. Т. Рсалдинова [3; 4]), і градуальності (роботи 
С. О. Карбелашвілі, Г. Г. Галич [5; 6]) та один із семантичних аспектів категорії компаративності – 
колірну номінацію (робота С. О. Кантемір [7]). Аналіз попередніх досліджень свідчить про те, що 
виражене з більшим ступенем експліцитності значення градації ознаки зумовило тенденцію 
дослідження цих похідних в рамках категорій градації та інтенсивності ознаки. У той же час 
дослідження мовної репрезентації порівняння обмежується лише окремими аспектами словотвірного 
рівня [2; 7], що підвищує актуальність даного напрямку дослідження. 

Метою даної статті ми вважаємо дослідження семантичних особливостей складних прикметників 
німецької мови, в семній структурі яких присутні дві категоріальні семи. Це передбачає вирішення 
певних завдань: 1) на прикладах фактичного матеріалу проілюструвати випадки втілення в 
семантичній структурі похідних одиниць сем компаративності та градації ознаки; 2) встановити 
типологію досліджуваних одиниць залежно від характеру семної структури; 3) залежно від характеру 
ознаки, схожість з якою репрезентують похідні одиниці, виділити в корпусі дослідження певні 
семантичні групи прикметників; 4) дослідити, яким набором значень репрезентовано кожен із 
встановлених типів. 

Корпус дослідження складають 443 прикметники, які було утворено шляхом складання двох, в 
деяких випадках декількох основ. Досліджувані прикметники було обрано методом суцільної вибірки 
з тлумачного словника німецької мови "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache von Duden". 
Головним критерієм віднесення похідної одиниці є наявність в семантичній структурі компаративної 
семи, яка має експліцитний вигляд при наявності в словниковій статті маркера "wie". Відсутність 
формального маркера в деяких випадках свідчить не про відсутність компаративної семи, а про її 
імпліцитність. У подібних випадках для доказу наявності компаративної семи застосовувався метод 
компонентного аналізу. 

(1) butterweich – sehr weich; so weich wie Butter (дуже м'який, м'який як масло). Даний прикметник 
слугує яскравим прикладом поєднання в семантичній структурі похідного семи кількісної 
визначеності ознаки (sehr weich > weich) з семою компаративності (so weich wie Butter). Обидві семи 
виражені експліцитно. 

(2) knochendürr – sehr dürr (дуже худий; усохлий). Сема кількісної визначеності ознаки 
експліцитна. Даний приклад відображає найвищий ступень прояву ознаки. Експресивний компонент 
створюється першою основою композиту (der Knochen), яка підсилює другу (dürr), встановлюючи 
максимальний рівень прояву цієї ознаки. Для підтвердження компаративної семи проаналізуємо 
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компоненти значень твірних основ: dürr – 1) vertrocknet, verdorrt u. dadurch starr; 2) sehr mager, hager; 
der Knochen - einzelner, harter, hauptsächlich aus Kalk bestehender Teil des Skeletts. Значення 
максимального рівня ознаки досягається шляхом активізації в семантичній структурі прикметника 
"dürr" значення "mager, hager": knochendürr = so dürr (mager / hager), dass alle Knochen zu sehen sind. З 
іншого боку, деякі з компонентів значення першої твірної основи (hart, hauptsächlich aus Kalk) 
створюють уявлення про те, що певний предмет, а скоріше людське тіло, настільки усохло, 
лишившись м'яких тканин, що стало нагадувати кістку: knochendürr = so dürr (vertrocknet, starr, ohne 
Feuchtigkeit), wie der Knochen ist, що доводить присутність у семантичній структурі компаративної 
семи. 

(3) sternenweit – (in Bezug auf Entfernungen) unendlich weit (дуже далекий). Даний приклад створює 
яскравий образ незмірно далекої відстані, що досягається залученням до структури похідної одиниці 
специфічного прототипу порівняння (der Stern), який символізує найбільш можливий ступень 
віддаленості. 

(4) meilenweit – (emotional) sehr weit (дуже далекий). Даний приклад створює також враження дуже 
великої відстані, але відбувається це дещо іншим, ніж у прикладі (3) шляхом. Іменник "die Meile" є 
одиницею вимірювання, яка дорівнює 1609,30 м. Вибір цієї твірної основи свідчить про процес 
вимірювання (meilenweit = 2, 3 … Meilen weit), але не порівняння (*meilenweit = so weit, wie 2, 3 Meilen *). 

Якщо приклади (1), (2), (3) на підставі присутності семи схожості (хоч і з різним ступенем 
експліцитності) належать до категорії компаративності, то приклад (4) не несе в своєму значенні 
ніякого порівняння, тож розглядається в рамках інших категорій. Приклади (1) butterweich, 
(2) knochendürr, (3) sternenweit вирізняються не лише спільною компаративною семою, але й схожим 
характером семи кількісного прояву ознаки. Їх значення репрезентує не лише дещо збільшений або 
зменшений ступінь прояву ознаки порівняно зі звичним, а радше найвищий, максимальний. Шляхом 
вибору прототипами порівняння предметів, які є найяскравішими носіями цієї ознаки (die Butter, der 
Knochen), або вирізняються наявністю цієї ознаки з максимально можливим ступенем прояву (der 
Stern), в значенні композиту виникає експресивно-емоційний компонент, що створює враження 
особливої інтенсивності прояву ознаки.  

Серед досліджуваних прикметників 202 одиниці або 45,59% вирізняються саме таким значенням. 
Дещо інший характер носить друга категоріальна сема наступних прикладів: (5) mannsdick – etwa 

so dick wie ein Mann (завтовшки з людину); (6) handtellerbreit – etwa von, in der Breite eines Handtellers 
(завширшки з долонь). Дані приклади слугують неточному визначенню розмірів предметів шляхом 
порівняння з розміром певних прототипів. Обидві семи (компаративна та сема кількісної визначеності 
ознаки) експліцитні (wie; dick; Breite). Характер прототипів порівняння прикладів (5), (6) 
відрізняється від прикладів (1), (2), (3), що зумовлює відсутність інтенсивності при визначенні 
ступеню прояву ознаки. Дані прототипи (der Mann, der Handteller) є "зручними" у використанні 
еталонами вимірювання, які надають конкретну інформацію про кількісний прояв ознаки. Такі 
композити створюють значення неоднакового в кількісному плані ступеню прояву ознаки та 
нараховують 56 одиниць або 12,65% від всього корпусу дослідження. 

Наступні приклади вирізняються від попередніх наявністю лише компаративної семи: (7) eirund – 
länglich rund, oval (овальний; яйцеподібної форми). Даний приклад не несе в своїй семантиці значення 
кількісного прояву ознаки (більш або менш круглий). Порівнюючи форму предмету з формою 
прототипу (das Ei), в людській уяві створюється більш наближений до реальності образ предмету: 
округлий, але не круглої, а скоріше яйцевидної форми. Це призводить не до інтенсифікації ознаки, а 
до її модифікації. 

(8) schiefergrau – blaugrau wie Schiefergestein (голубувато-сірий як сланець). У даному прикладі 
колір предмету (grau) отримає подальшу деталізацію шляхом порівняння його з кольором прототипу 
(der Schiefer), що стає можливим завдяки спільному кольоровому нюансу (blaugrau).  

Серед досліджуваних одиниць 185 прикладів або 41,76% вирізняються відсутністю семи кількісної 
визначеності ознаки. 

З оглядом на наявність або відсутність в семантичній структурі похідного двох категоріальних сем 
та беручи до уваги їх характер, ми пропонуємо встановити наступну класифікацію складних 
прикметників, що репрезентують порівняння: 1) порівняння компаративного типу, що мають 
значення лише схожості чи подібності за спільною ознакою (приклади (7), (8)) – 185 одиниці, 41,76%; 
2) порівняння градаційного типу, які мають дві категоріальні семи та своїм значенням відображають 
суто градацію (кількісну нерівність) ознаки (приклади (5), (6)) – 56 одиниць, 12,65%; 3) порівняння 
суперлативного типу (термін з роботи А. Вежбицької [8: 141]), які також мають дві категоріальні 
семи, але в своєму значенні відображають особливу інтенсивність прояву ознаки (приклади (1), (2), 
(3)) – 202 одиниці, 45,59%. 

Наступний етап дослідження фактичного матеріалу присвячуються визначенню семантичних груп 
похідних одиниць залежно від того, яка ознака предмету підлягає порівняльній характеристиці. 
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Враховуючи, що дані прикметники характеризують досить різноманітні властивості як істот, так і 
неістот, пропонуємо розподілити їх на дві загальні групи – зовнішні та внутрішні ознаки. 
Прикметники, які характеризують зовнішні ознаки, пропонуємо розподілити на дві групи – 
просторово-орієнтовані характеристики та кольорові характеристики. Для внутрішніх ознак 
визначаємо також дві групи – морально-інтелектуальні і фізіологічні характеристики та фізико-
хімічні характеристики.  

Чисельність групи "Морально-інтелектуальні і фізіологічні характеристики" нараховує 26 
одиниць. Наприклад: (9) lammfromm – gehorsam und sanft, geduldig wie ein Lamm (лагідний як ягня). 
Цей приклад слугує визначенню моральних властивостей людини, причому обидві категоріальні семи 
виражені експліцитно: лагідність людини порівнюється з лагідністю ягня, який символізує саму ідею 
лагідності та покірливості, чим досягається певна інтенсифікація ознаки.  

(10) bullenstark – sehr stark (дуже сильний). У даному прикладі відображається фізіологічна ознака 
– сила, причому шляхом порівняння її кількісного прояву з кількісним проявом цієї ознаки у 
прототипу порівняння (der Bulle) досягається її висока інтенсифікація. 

Група "Фізико-хімічні характеристики" нараховує 72 одиниці та позначає внутрішні властивості 
як об’єктів природного походження, так і артефактів: температуру, консистенцію, швидкість, смакові 
характеристики та інші. Наприклад: (11) zuckersüß – sehr süß, süß wie Zucker (дуже солодкий, солодкий 
наче цукор); (12) bleischwer – in hohem Maße, besonders schwer (дуже важкий, важкий як свинець). 

Група "Просторово-орієнтовані характеристики" охоплює такі зовнішні ознаки предметів 
реального світу, які стосуються їх розмірів (висота, ширина, глибина, довжина тощо) або форми, 
включаючи також зовнішні просторові характеристики істот (худоба, стрункість та інші). Чисельність 
групи складає 107 одиниць. Наприклад: (13) pfenniggroß – von der Größe eines Pfennigs (розміром з 
пфеннінг); (14) schachttief – sehr tief, sehr weit in die Tiefe reichend (дуже глибокий). На відміну від 
прикладу (13), де прототипом порівняння обрано колись звичний в побуті німців предмет (der 
Pfenning), приклад (14) створює враження про надзвичайну глибину предмета шляхом порівняння її з 
глибиною шахти (die Schacht). 

Група "Кольорові характеристики" поєднує прикметники, що слугують позначенню кольору, його 
відтінків та інтенсивності, та виявляється найбільш чисельною серед згаданих вище груп – 238 
одиниць. Цей факт пояснюється дійсно великою кількістю кольорових нюансів, які здатне розрізняти 
людське око. Прикметники даної групи встановлюють певні відтінки основних (15) та похідних (16) 
кольорів, а також високу інтенсивність кольору (17): (15) efeugrün – von dunkelbraunem Olivgrün 
(оливково-зелений з темно-коричневим відтінком – кольору листя плюща); (16) weizenblond – von 
hellem, gelblichem Blond (світло-жовтого кольору, що нагадує колір пшениці); (17) kalkweiß – weiß wie 
Kalk; vor Erregung oder Angst sehr bleich (білий як вапно; дуже блідий через хвилювання або страх). 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить про нерівний розподіл значень досліджуваних 
прикметників серед типів порівнянь, які було встановлено вище залежно від характеру категоріальної 
семи (див. таблицю 1): 

Таблиця 1. 
 Просторово-

орієнтовані 
характеристики 

107 одиниць 

Кольорові 
характеристики 

 
238 одиниць 

Фізико-хімічні 
характеристики 

 
72 одиниці 

Морально-інтелект. 
і фізіологічні 
характеристики 

26 одиниць 
порівняння 

компаративного 
типу 

 
1 (0,93%) 

 
184 (77,31%) 

 
--- 

 
--- 

порівняння 
градаційного 

типу 

 
56 (52,33%) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

порівняння 
суперлативного 

типу 

 
50 (46,73%) 

 
54 (22,69%) 

 
72 (100%) 

 
26 (100%) 

 
На наш погляд, така специфіка розподілу значень прикметників між компаративним, градаційним 

та суперлативним типами порівнянь пояснюється різним призначенням даних похідних одиниць з 
точки зору їх ономасіологічного завдання. 

Стосовно груп "Фізико-хімічні характеристики" та "Морально-інтелектуальні і фізіологічні 
характеристики" зауважимо, що встановлення точного кількісного визначення цих ознак (тобто їх 
градації) належить до завдань таких наук як фізика, хімія та психологія. Задля цього науковий апарат 
цих наук виробив певні еталони вимірювання, як то коефіцієнти або шкали. У реаліях буденності 
метою номінації постає не визначення кількісного прояву сили, прозорості або спритності, а 
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створення враження про максимальний ступінь прояву цих ознак, а отже, створення в семантиці 
похідної одиниці певної інтенсивності, "внутрішньої напруженості" ознаки.  

Складові групи "Кольорові характеристики" які належать до порівнянь компаративного типу, 
майже втричі перевищують кількісний склад порівнянь суперлативного типу. Цей факт відображає 
тенденцію до створення переважно нових кольороназв, ніж до позначення кількісного прояву 
колірних властивостей, адже різноманіття барв реального світу дійсно становить серйозний виклик 
для будь-якої мови.  

Той факт, що серед прикметників групи "Просторово-орієнтовані характеристики" лише один 
приклад (7) належить до порівнянь компаративного типу слід розглядати скоріше як виключення з 
правил, як особливий випадок номінації. Майже рівний розподіл інших 99,06% прикметників цієї 
групи між порівняннями градаційного та суперлативного типів зумовлено особливостями людської 
життєдіяльності, адже в ситуаціях буденного життя перед людиною часто постає необхідність 
швидко провести оцінку форми, а особливо розмірів предметів, що призводить до створення складних 
прикметників, здатних не лише позначати ознаку, але й надавати інформацію про її зменшений або 
збільшений ступень. Прикметники зі значенням просторових параметрів, які належать до порівнянь 
суперлативного типу, створено з метою передати враження про форму або розміри об’єктів реального 
світу, які значно перевищують звичні уявлення про них. 

Підводячи підсумок до викладеного вище, зробимо такі висновки: 
1. Залежно від ознаки, яку позначають досліджувані прикметники, було встановлено чотири 

семантичних групи: "Просторово-орієнтовані характеристики", "Кольорові характеристики", "Фізико-
хімічні характеристики", "Морально-інтелектуальні і фізіологічні характеристики". 

2. Дослідження семантичної структури складних прикметників дозволило встановити три типи 
порівнянь залежно від особливостей їх категоріальних сем: порівняння градаційного типу (12,65%), 
порівняння компаративного типу (41,76%) та порівняння компаративного типу (45,59%). Кількісна 
визначеність кожного типу свідчить, що даним прикметникам притаманно виражати значення 
схожості певної ознаки та значення максимального ступеню прояву цієї ознаки в більшій мірі, ніж 
позначати суто градацію (кількісну визначеність) ознаки. 

3. У ході дослідження інвентарю значень, якими представлені дані типи порівнянь, робимо 
висновок, що порівняння суперлативного типу вирізняються не лише повним набором значень, а й 
стовідсотковою приналежністю складових груп "Фізико-хімічні характеристики" та "Морально-
інтелектуальні і фізіологічні характеристики" до цього типу. Це ще раз доводить, що семантична 
структура похідного залежить від його ономасіологічного завдання. У даних випадках 
ономасіологічним завданням створення похідних одиниць, які використовуються для позначення 
внутрішніх та деяких зовнішніх властивостей предмету, ми вважаємо не стільки встановлення 
схожості між предметами, а радше створення відчуття про їх надзвичайність. 

4. Для представників групи "Кольорові характеристики" головним ономасіологічним завданням 
номінації є створення мовної репрезентації різноманіття кольорів та барв, що пояснює значну 
перевагу порівнянь компаративного типу. 

На закінчення слід особливо підкреслити відкритість та абсолютну продуктивність даної 
словотвірної моделі прикметників, про що свідчить велика кількість оказіональних порівнянь у 
творах художньої літератури, та включити цей аспект до кола питань, що потребують подальшого 
дослідження. 
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Живчик О. В.  Семантические особенности прилагательных-композит немецкого языка 
со значением сравнения. 

Статья посвящена исследованию словообразовательной репрезентации категории 
компаративности на материале сложных прилагательных немецкого языка. В семантической 

структуре производных единиц исследуются категориальные семы – компаративности, градации и 
интенсивности признака, в зависимости от характера семной структуры устанавливается 

типология сравнений. 

Zhivchik O. V. Semantic Characteristics of the Compound Adjectives 
with the Meaning of Comparison in German. 

The article deals with the problems of the word-forming aspects of the category of comparison analysed on 
the basis of compound adjectives in the German languages. The author defined the typology of the compound 

adjectives in German by analyzing their semantic structure. The categorical components of comparison, 
graduation and in the semantic organization of the units under analysis. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ МОДУС КОНЦЕПТУ ЗНАМЕНИТІСТЬ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ) 

У статті досліджується ідентифікаційний модус концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ. Встановлюються 
концептуальні ознаки, що конструюють негативний стереотип знаменитості як класу на підставі 

характеристик його індивідуальних представників: "ексцентричність", "несерйозність", 
"скандальність", "прагнення до розкоші", "бажання привернути до себе увагу", "кричущість", 

"неосвіченість". 

Попри значний інтерес до вивчення лінгвокультурних концептів у сучасному мовознавстві [1; 2; 3; 
4; 5; 6], концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ ще не був предметом аналізу, що й визначає наукову новизну 
роботи. 

З позицій когнітивно-дискурсивного підходу концепт розуміємо як "аналог поняття в 
дискурсивному, діяльнісному аспекті, що передбачає активізацію суб’єктом висловлення ментального 
поняттєвого змісту при актуалізації відповідного ‘кванта’ знання і свідомості в безпосередніх  умовах 
і процесах формування й формулювання смислу висловлення" [7]. 

Структура концепту моделюється у вигляді взаємопов’язаних операційних підструктур або 
модусів – форм структурації цілісного знання для операційних цілей [8: 174]. Усі модуси мають як 
поняттєвий, так і емоційно-оцінний зміст [8: 174]. Повний склад операційних модусів концепту ще не 
встановлений. Основними модусами є класифікаційний (який також називають систематизаційним), 
структураційний (нормативний) та  ідентифікаційний (розпізнавальний) [8: 174; 9: 12]. 

Класифікаційний модус пов'язаний з функцією систематизації, що передбачає виявлення спільного 
і відмінного в сутностях та їх класифікацію. Він конституйований сутнісними ознаками концепту, які 
формують логічне поняття. У процесі формування логічного поняття функція систематизації подає 
набір концептуальних ознак як монотонну множину одиниць.  

Структураційний модус, закорінений на функції структурації, забезпечує перехід від монотонної 
множини ознак, що формують логічне поняття, до встановлення ступеню їх облігаторності. Він 
корелює з повсякденним поняттям, яке поєднує облігаторні й необлігаторні концептуальні ознаки. 

Функція розпізнавання, що формує ідентифікаційний модус, тісно пов’язана із систематизацією: 
якщо остання заснована на співставленні речей за спільністю-відмінністю ознак з урахуванням міри 
їх спільності-відмінності та ролі у структурі речей, то перша передбачає співставлення речей з 
готовим концептом-образом речі, її мисленнєвим корелятом, який може функціонувати як уявлення 
(якщо завдання вирішується на рівні одиничного – ідентифікація, ототожнення та концептуалізація 
одиничного) або як поняття (якщо завдання вирішується на рівні загального, класу – віднесення до 
класу, поміщення в класифікаційну сітку). Ідентифікаційний модус лежить на півдорозі між крайніми 
точками різноспрямованих аспектів процесу концептуалізації – абстрактно-ідеального і конкретно-
матеріального: від сприйманої сутності до усвідомлення її класу й у зворотному напрямку від класу 
до сприйманої сутності. Цей модус забезпечує перехід від конкретного спостереження на рівень 
узагальнюючих абстракцій і зворотній рух думки від загального до одиничного. В ідентифікаційному 
модусі формується образ, символ, стереотип, прототип речі.  

Ідентифікаційний модус концепту є ключовим, оскільки саме тут концепт постає не як стабільна 
метаструктура, а як власне акт означування, породження смислу в результаті інтерсуб’єктивної 
взаємодії індивідів у контексті дискурсу. На відміну від класифікаційного й структураційного 
модусів, які є статичними, ідентифікаційний модус демонструє динамічну природу [9: 12]. 

Метою статті є встановлення ознак концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ в ідентифікаційному модусі. 
Актуальність теми дослідження визначена, з одного боку, важливим місцем досліджуваного 

концепту в картині світу представників англомовної лінгвокультури, відображеній у сучасному 
англомовному газетному дискурсі, а з другого, – застосуванням новітніх методик аналізу, 
започаткованих у рамках когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики. 

Відтак завданням роботи є встановлення ознак ЗНАМЕНИТОСТІ в ідентифікаційному модусі 
через характеристики одиничних представників відповідного класу. Аналіз дискурсивних контекстів, 
що містять ім’я концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, лексему celebrity, дозволяє виявити таку аксіологічну 
ознаку денотата, як "негативна оцінка". Ця оцінка може імплікуватися змістом цілого висловлення 
або його окремих складників.  

Так, у фрагменті (1) негативна оцінка імплікується субстантивними словосполученнями типу 
celerity-free zone (вільна від знаменитостей): 
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(1) And if the designer seemed to deviate at the end into showy dresses the main part of the collection 
was a fresh and pretty celerity-free zone (International Herald Tribune, Sept 14, 2006, p. 11). 

Інтенсивність оцінки посилюють ад’єктивні номінації fresh та pretty, що відсилають до таких 
понять, як СВІЖІСТЬ та КРАСА, які характеризують зону, що позбавлена знаменитостей, що вказує 
на їх несумісність з поняттям ЗНАМЕНИТІСТЬ.  

(2) The word celebrity has been so overworked, it’s almost a pejorative term in my books (The Times, 
Sept 12, 2006, p. 51). 

У (2) негативна оцінка знаменитості експліцитно виражена змістом висловлення, зокрема 
твердженням про те, що лексема  celebrity функціонує як принизливий термін (pejorative term). 

У інших контекстах негативна оцінність денотата celebrity набуває мотивації: 
(3) The Marc Jacob’s fashion show has long since become one of the best if most bizarre celebrity 

circuses one can find this side of the Oscars (The Guardian, Sept 13, 2006, p. 5).  
Так, у (3) негативна оцінка знаменитості, виражена субстантивним словосполученням celebrity 

circuses (цирк знаменитостей), означеним прикметником bizarre (ексцентричний). Лексеми bizarre і 
circuses додатково імплікують таку властивість знаменитості, як "ексцентричність". 

(4) "It may be the latest celebrity fad" he says "but auricular acupuncture has, in fact, been used for 
thousands of years in traditional Chinese medicine" (DM, Sep.15, 2006, c. 42).  

У (4) ознака "ексцентричність" імплікована словосполученням the latest celebrity fad (наймодніша 
примха знаменитостей), що описує один з методів китайської медицини, який передбачає носіння у 
вусі спеціальної голки. Хоча це визнаний і здавна застосовуваний традиційний метод, на 
знаменитості, що привертає загальну увагу, голка у вусі сприймається як вияв ексцентризму й 
імплікує негативну оцінку.    

У наступному фрагменті ознака "ексцентричність" також реалізується укупі з негативною 
оцінкою:  

(5) In this world there are few sweeter pleasures than rising late on a rainy Sunday morning, opening 
up the papers and reading interviews with a celebrity who appears to have gone totally nuts (Ts, Sept 19, 
2008). 

У (5) ця ознака подана експліцитно означальним, приєднаним до лексеми-імені концепту celebrity 
who appears to have gone totally nuts (знаменитість, що схоже зовсім з’їхала з глузду).  

Ще однією ознакою, що мотивує негативну оцінку знаменитості, є "несерйозність". Ця ознака 
втілюється окремими словами й словосполученнями у контексті дискурсивних фрагментів:   

(6) However, French TV still hasn’t sunk as low as the UK now has with Celebrity Masterchef, because 
the "celebrity chefs" in this new series aren’t even professional cooks who’ve become slightly famous, 
they’re just slightly famous people who’ve agreed to cook in public (ES, Sep. 12, 2006, c. 42). 

У (7) вона актуалізується прислівником slightly (трішечки), який означує словосполучення famous 
people (відомі люди) – синонімічний перифраз імені концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ – й у такий спосіб 
змінює позитивну телеологічну оцінку у структурі його конотата на негативну, імплікуючи, що 
насправді ці відомі люди  не становлять собою ніякої серйозної цінності. 

Знайдені контексти, де негативна оцінка знаменитості має одразу кілька мотиваторів: 
(8) You’re never quite sure what Sados (sons and daughters of) do. Their faces circulate endlessly in 

the celebrity rags. They go to nightclubs, sun themselves on yachts, party (T, Sep. 14, 2006, c. 2). 
Так у (8) іменник rags у складі словосполучення celebrity rags, що позначає журнали світських 

пліток, актуалізує такі ознаки, як "несерйозність" і "скандальність". Ці ознаки виведені в результаті 
аналізу семантичної деривації значення іменника, який, зокрема, означає "лахміття" (жартівливе 
позначення одягу) й водночас на слензі – "грубі жарти, скандал". 

У іншому фрагменті дискурсу актуалізуються такі ознаки знаменитості, як "несерйозність", 
"прагнення до розкоші", "бажання привернути до себе увагу", "кричущість".  

(9) The 43-year old former magistrate and aide to Mr Sarkozy became the first Muslim to hold senior 
ministerial office when she was appointed to the justice ministry in 2007. The president hailed her as the face 
of modern, ethnically diverse and socially mobile France, a descendant of poor North African immigrants 
who nonetheless found her political home on the centre-right. But Ms Dati’s abrasive style and reluctance to 
engage in dialogue immediately alienated the admittedly left-leaning judiciary. Her own advisers left her 
private office in droves saying she was impossible to work with and her work had to be closely controlled by 
the Elysée palace. Her appearances in celebrity magazines and penchant for haute couture dresses – she 
once wore one on a prison visit – undermined the solemnity of her office, critics said. Her flashiness 
became an embarrassing reminder of Mr Sarkozy’s earlier "bling-bling" errors long after he had espoused 
greater presidential sobriety for hard economic times (FT, Jan 23, 2009). 

У фрагменті йдеться про політичну діячку Франції мусульманського походження, на яку покладав 
великі надії президент Саркозі, але яка не виправдала його сподівань в очах французької спільноти 
через її нестерпний характер та появу у світських виданнях й слідування стилю життя знаменитостей, 
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зокрема носіння дорогого дизайнерського одягу, який вона вдягала навіть для візиту до буцегарні. 
Прийняття жінкою-політиком стилю життя знаменитостей характеризується словом flashiness 
(кричущість), що імплікує відсутність смаку через надмірну яскравість. Поняття кричущості 
(flashiness) протиставлене поняттю поважності, відбитому лексемою solemnity, яка також має 
значення "серйозність", "імпозантність" за допомогою дієслова to undermine (підривати), суб’єктом дії 
якого є стиль життя знаменитостей, а малефактивом – втрачена повага до державної посади (Her 
appearances in celebrity magazines and penchant for haute couture dresses – she once wore one on a prison 
visit – undermined the solemnity of her office). З контексту також випливає, що така поведінка жінки-
політика є неприємним нагадуванням про помилки самого президента Саркозі, несумісні з його 
теперішньої стриманістю та серйозністю (sobriety). Встановлений асоціативний ряд дозволяє вивести 
інференцію про наявність таких ознак знаменитості, як "несерйозність", "прагнення до розкоші", 
"бажання виставити себе на показ/привернути увагу", "кричущість".  

Наступний фрагмент імплікує подібні ознаки знаменитості:     
(10) Those who still have the cash can now choose to fix up their homes with an imperial array of 

choices that would have made Marie Antoinette’s heart sing: great slabs of lapis lazuli, agate and amethyst, 
Swarovski crystal wall coverings, platinum or gold-glazed ceramic and glass tiles, gold resin floors. Even 
more curious, these emerging products are not antique, nostalgic or revivalist, nor do they cater just to the 
flamboyant margins of entertainment celebrity or dictatorial power. (As you might remember, Saddam 
Hussein and Elvis Presley both enjoyed gold bathroom faucets.) On the contrary, producers, designers and 
architects are using precious materials in innovative ways to position themselves in the uppermost range of 
the contemporary design world, as the middle market succumbs to the credit crunch (FT, Jan 17, 2009). 

У цьому фрагменті у фокусі комунікативної уваги знаходиться впровадження нових дорогих 
технологій у сучасне будівництво й оздоблення житлових приміщень. Намагаючись позиціонувати 
себе як серйозних професіоналів вищого ґатунку (to position themselves in the uppermost range of the 
contemporary design world), дизайнери й архітектори відмежовуються від знаменитостей укупі зі 
скандально відомими диктаторами, наголошуючи, що ніяк не керуються їхніми ексцентричними 
смаками й не збираються розважати їх своїми новаціями (nor do they cater just to the flamboyant 
margins of entertainment celebrity or dictatorial power). Ознака "несерйозність", яка імплікується усім 
змістом фрагмента, крім того експлікована іменником entertainment (розвага); "прагнення до розкоші" 
та "ексцентричність" – предикацією As you might remember, Saddam Hussein and Elvis Presley both 
enjoyed gold bathroom faucets (як ви, можливо, пам’ятаєте, Саддам Хусейн та Елвіс Преслі полюбляли 
золоті крани у ванній кімнаті); "кричущість" – прикметником flamboyant (пишнобарвний). 

Ще однією характеристикою знаменитості, що підпадає під негативну оцінку, є "неосвіченість": 
(11) British celebrities are finally learning not to mess with scientific facts. But famous Americans are 

making more mistakes and questionable claims (FT, Dec 27, 2008). 
Так у (11) ця ознака виведена на підставі аналізу пресупозицій. У фрагменті стверджується, що 

британські знаменитості, на відміну від американських, нарешті навчаються не робити помилок, коли 
йдеться про наукові факти. Звідси інференція про недостатню освіченість знаменитостей.  

Таким чином, аналіз концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ в ідентифікаційному модусі дозволяє виявити 
такі концептуальні ознаки, як "ексцентричність", "несерйозність", "скандальність", "прагнення до 
розкоші", "бажання привернути до себе увагу", "кричущість", "неосвіченість". Усі ці ознаки 
конструюють негативний стереотип знаменитості як класу через характеристики його індивідуальних 
представників. 

Перспективи дослідження вбачаємо в застосуванні методики операційних модусів на більш 
репрезентативному матеріалі. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2004. – 236 с. 
2. Иная ментальность / В. И. Карасик, О. Г. Прохвачена, Я. В. Зубкова, Э. В. Грабарова. – М.: Гнозис, 2005. – 

352 с. 
3. Карасик В. И. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. 
4. Мартинюк А. П. Концепт у дискурсивній парадигмі // Вісник ХНУ. Серія "Романо-германська філологія". – 

2006. – № 725. – С. 9-12. 
5. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: Монография. – Волгоград: Перемена, 2004. – 

340 с. 
6. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – 

М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с. 
7. Серебренникова Е. Ф. Семиометрия французского слова valeur // Антропологическая лингвистика. – 2: 

Вестник Иркутского гос. лингв. ун-та. Сер. Антропологическая лингвистика / Отв. ред. Ю. М. Малинович. 
Иркутск, 2006. – № 4. – С. 19.  

8. Никитин М. В. Основания когнитивной семантики: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ, 2003. – 277 с. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  
 

188 

9. Морозова О. І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі 
сучасної англійської мови): Автореф. дис. … д-ра. філол. наук: 10.02.04 – Київ, 2008. – 32 с.  

 
Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2009 p. 

Кукушкин В. В. Идентификационный модус концепта ЗНАМЕНИТОСТЬ 
(на материале англоязычного газетного дискурса).  

В статье исследуется идентификационный модус концепта ЗНАМЕНИТОСТЬ. Устанавливаются 
концептуальные признаки, конструирующие негативный стереотип знаменитости как класса на 

основании характеристик его индивидуальных представителей: "эксцентричность", 
"несерьёзность", "скандальность", "стремление к роскоши", "желание привлечь к себе внимание", 

"кричащесть", "необразованность". 

Kukushkin V. V. Identification Modus of the CELEBRITY Concept 
(on the material of the English newspaper discourse). 

The article presents investigation of the CELEBRITY concept in its identification modus. It establishes 
conceptual characteristics constructing negative stereotype of celebrity as a class through characteristics of 

its individual representatives: "eccentricity", "frivolity", "scandalousness", "desire for luxury", "desire to 
attract attention to oneself", "flashiness", "lack of education". 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ АНГЛОМОВНОГО ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ 
ТА ЙОГО КОНЦЕПТОСФЕРА  

У статті розглянуто концептуальні домінанти англомовного вікторіанського дискурсу та його 
концептосферу, подано опис та характеристика цих домінант, проаналізовано їх засоби вираження 

та функціональну ієрархію у концептосфері англомовного вікторіанського дискурсу. 

Вікторіанська епоха (у Великобританії період правління королеви Вікторії 1867-1901) 
неодноразово була об’єктом уваги вчених. Деякі автори (S. Meantz, К. Robins, E. Hobsbaum) 
підкреслюють, що багато сучасних англійських традицій були винайдені в XIX ст. і навіть говорять 
про Вікторіанську епоху як про "один із найбільших періодів для винаходу традицій", називаючи цей 
процес "invention of tradition" або "mass-producing traditions" [1: 61]. 

Протягом останніх десятиліть інтерес до вікторіанства існував лише в літературознавстві та 
соціально-історичних науках. На сьогоднішній день вже тільки в Росії існує два інститути, які 
системно вивчають вікторіанство – Російський Дім Діккенса при Тамбовському університеті та 
Вікторіанський центр у Пермі. В Україні вивченню вікторіанської епохи фактично не приділялося 
уваги, хоча дослідження розвитку Англії в цей період є дуже корисним для нашого суспільства і 
держави. 

Вікторіанська епоха цікавила й цікавить науковців через ті великі зміни та інновації, що їх зазнала 
Англія за цей короткий період. Зміни політичного устрою, внески в науку, прискорений темп життя 
не могли не позначитися на мові в цілому та на появі нових домінант зокрема.  

Будучи провідним поняттям гуманітарних наук сьогодення, дискурс у цілому та його типи і види 
зокрема дозволяють своє оптимальне витлумачення за допомогою концептуальних домінант. Не є 
виключенням із цієї системи і вікторіанський дискурс, але в сучасній науці немає спеціальних праць, 
присвячених детальному висвітленню концептосфери вікторіанського дискурсу та його домінант. 
Виходячи з цього, метою цієї статті є розгляд концептосфери вікторіанського дискурсу та його 
концептосфери що й складає предмет і, відповідно, основні завдання цієї розвідки. 

Сучасна лінгвістика поняттями концепт, концептосфера завдячує Д. С. Ліхачову. Хоча вперше 
цей термін був використаний у 1928 році С. О. Аскольдовим-Олексієвим [2: 267]. Він був 
представлений вченим як розумове утворення, яке заміщує в процесі мислення велику кількість 
предметів, образів та дій одного й того ж роду. Використовувався концепт у значенні загальної 
мисленнєвої одиниці, яка відображає явища дійсності, що утворюються в залежності від особистого 
досвіду, особливостей професіонального та соціального досвіду носіїв мови [3: 5]. 

Упорядкована сукупність концептів у свідомості людини організовує його концептосферу. І сама 
концептосфера носить досить упорядкований системний характер [4: 206]. Концепти, які утворюють 
концептосферу, вступають у системні відносини ієрархії з іншими концептами. Це доводиться тим, 
що загальний принцип системності розповсюджується на національну концептосферу, так як саме 
мислення передбачає категоризацію предметів думки, а категоризація передбачає системність її 
об’єктів. Таким чином, можна сказати, що концептосфера – це упорядкована система концептів 
народу, інформаційна база мислення [5: 176]. Вона вміщує в собі набір типологічно різних концептів, 
і вся палітра представлених у ній концептів упорядковується у вигляді певних ділянок, що 
формуються за принципами структури та системи [4: 207].  

Термін концептосфера теж належить Д. С. Ліхачову. За його визначенням, вона являється 
сукупністю концептів нації і  утворена завдяки всім потенціям концептів носіїв мови. Тому ми 
можемо говорити, що її основною ознакою є множинність, так як вона складається із сукупності 
вербалізованих та невербалізованих ментальних одиниць лінгвокультури, інша її ознака – це 
системність [4: 208]. Концептосфера самого народу значно ширше  семантичної сфери, яка 
представлена значеннями слів мови. Концептосфера народу зростає зі збагаченням культури нації, її 
мистецтва, науки, літератури історичного досвіду. В даний час існує думка, що і в культурі, і в мові 
кожного народу існує універсальне (загальноприйняте) та національно-специфічне. У той же час у 
будь-якій культурі існують культурні значення що притаманні лише їй, які закріплені у мові, 
моральних принципах, особливостях поведінки. І саме уявлення Д. С. Ліхачова про концепт та 
концептосферу стали за основу сучасної когнітивної лінгвістики.  

Ми зупинимось саме на лінгвокультурологічному напрямі, що являє собою дослідження концептів 
як елементів національної лінгвокультури у їх зв’язку з національними цінностями та національними 
особливостям цієї культури: напрямок від мови до культури. Концептуальні цінності можна 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. Філологічні  науки  
 

190 

розглядати як внутрішню першооснову буття – те колективне підсвідоме, що ненав’язливо, але 
безупинно керує життєдіяльністю людини [4: 150]. 

Слідуючи за міркуваннями А. М. Приходька, концептосфера є системою вищого порядку, в якій 
існують системи нижчого порядку – підсистеми. Тому в концептосфері ментальні одиниці у вигляді 
певних ділянок-підсистем, формуються за принципами структури, зв’язку та ієрархії. Зв'язок між 
концептосферою та концептом відбувається завдяки концептополю, що становить собою сукупність 
ментальних одиниць, поєднаних спільністю змісту і згрупованих навколо одного ядрового концепту 
[4: 210]. 

Серед джерел, які можуть надати об’єктивну інформацію про національний характер, життєві 
принципи та мовні особливості того чи іншого народу виділяється набір стереотипів, що асоціюється 
з даним народом. В. А. Маслова визначає стереотип як "тип, що існує у світі, який вимірює 
діяльність, поведінку…" [6: 147]. Але найбільш розповсюдженими джерелами стереотипних уявлень 
за С. Г. Тер-Мінасовою є: а) міжнародні анекдоти та  різноманітні жарти; б) національна класична та 
художня література; в) фольклор та усна народна творчість; г) національна мова [7: 147]. 

Національна концептосфера складається із сукупності індивідуальних, групових, класових, 
універсальних (таких концептів, що мають загально людську цінність) та національних концептів. До 
універсальних відносяться такі концепти як family, mother, friendship, freedom, love, belief, на основі 
яких формуються національно-культурні цінності. Саме завдяки існуванню загальних універсальних 
концептів забезпечується взаєморозуміння між народами. Але в той же час кожна нація має свій 
власний світогляд, свої власні культурні цінності. Кожна культура формує свої власні стереотипи 
свідомості та поведінки, що спирається на її власне бачення світу. Таким чином, не дивлячись на те, 
що у концептосфері Вікторіанської епохи (як показано на рис. 1) багато універсальних концептів, їх 
наповнення для кожної нації своє. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептосфера англомовного вікторіанського дискурсу. 

Великою кількістю концептів для такого, здавалося б, недовгого періоду (1837 – 1901) 
англомовний вікторіанський дискурс завдячує добі правління королеви Вікторії, що була однією з 
найвизначніших маркованих епох у соціальному, культурному, політичному та історичних планах: 
"Les for what she did than for what she was, because so much of good and bad lay both in her and in the 
time, Victoria deserved to have that long period remembered by her name" [8: 24]. Саме тому вражає 
велика кількість словосполучень з означенням Victorian: face, book, letter, fashion, house, morality, 
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upbringing [9: 13]. В уяві британців з цим періодом пов’язані усталені асоціації. За королеви Вікторії 
межі імперії розрослися до небувалих розмірів, і це мало суттєвий вплив на національну самооцінку 
англійців. Вони зберегли "stiff upper lip" показову зверхність, можна сказати, дещо зневагу до інших 
націй і не були схильні до сприйняття їхніх культур. Національна свідомість сповнилася зверхністю у 
ставленні до всього чужинного.  

З технологічним прогресом, збільшенням національного багатства, розширенням території країни 
та підвищенням національної свідомості формувалися нові концепти, які вирізняли Вікторіанську 
добу з поміж інших історичних епох. Виділяють такі риси вікторіанської ментальності як "віра у 
прогрес", яка межувала у той час з присутнім людям тієї епохи розумінням "великих недосконалостей 
їхнього суспільства"; відчуття того, що "вони охоплені виром соціальних змін", що світ схожий на 
швидкий поїзд, який мчиться вперед; релігійність [10: 13]. Для концептосфери вікторіанського 
періоду концепти FAMILY, HOME, EMPIRE були визначними. 

Саме королева Вікторія втілювала ідеали британського народу. Її шанували, нею пишалися та 
вважали взірцем порядності. Святенність, недоторканість родини, жіночність вважалися майже 
культом у вікторіанську епоху [11: 160]. Але цнотливість вікторіанців часто межувала з 
пуританізмом, саме тому вікторіанські домівки були переповнені незаміжніми тітоньками та 
сестрами. Сама королева Вікторія була упевнена, що місце жінки вдома і протистояла ідеям набуття 
жінками політичних прав. Але вже в ті часи зароджувались думки про майбутню боротьбу жінок за 
громадянські права. 

Наша концептосфера  англомовного вікторіансько дискурсу представлена на рис. 1. дає нам змогу 
дослідити унікальний культурний, мовний простір вікторіанського соціуму та його спосіб життя, який 
вміщають у собі основні уявлення епохи про вічність, життя, смерть та світо порядок. Вікторіанську 
концептосфера визначається у двох вимірах – цінності буття та цінності побуту, тобто матеріальні та 
духовні концепти, що проявляються в національному менталітеті, образі життя та стилі епохи. 
Масова урбанізація, яка почалася саме в період вікторіанської епохи мала великий вплив на світогляд 
норми поведінки мовлення та стиль життя британців. Відбулася якісна зміна і самого суспільства: 
воно перетворилося на перше індустріальне та урбанізоване суспільство сучасного типу. На перший 
план вийшли нові соціальні групи – середні класи, які і є "справжніми вікторіанцями". Саме завдяки 
"middle class" з’явилися нові звичаї та ритуали. 

Епоха вікторіанства характеризувалася домінуванням міського типу життя. Міський простір, що 
був створений людиною, по-новому сформував технологію людського спілкування, світ його 
цінностей у порівнянні з сільською культурою. У сільській культурі людина наслідувала стиль життя, 
стереотипи поведінки, а у місті їй потрібно вивчати та створювати нову манеру поведінки, щоб мати 
успіх. Тому "city" асоціювалося у вікторіанців з новими можливостями та новим життям і було для 
них хоча і осяжною, але далекою метою. Лондон надавав нові робочі місця представникам нових 
масових професій – інженерам, бухгалтерам, юристам. 

Але з новими можливостями з’явилися нові проблеми. Вікторіанцю з пошуками вигідної роботи, 
діловими зустрічами та знаходженням свого місця під сонцем повсякчас не вистачало часу та сил на 
спілкування. У тому мобільному світі, де запорукою успішних ділових операцій, була щохвилинна 
зайнятість англійцям бракувало можливостей для обміну новими ідеями, інтересами, для обговорення 
політичних та економічних новин, літературного життя країни. Міські вулиці вважалися 
непридатними для зустрічей, розмов, вони слугували лише для того, щоб дістатися з одного місця в 
інше. Тому така ситуація сприяла появі клубів, театрів, концертів, організації виставок. Тобто таких 
нових місць, де б людина середнього класу могла б відпочити, розважитись і в той же час отримати 
нову інформацію та корисні знайомства. У Вікторіанську епоху без "clubs", "concerts", "exhibitions", 
"theatres" англійці не могли обійтися [12: 104].    

Соціальній мобільності та швидким змінам стилю життя британців сприяли залізничні колії, і той 
факт, що скоро по руху поїздів почали перевіряти годинники, свідчить про те, що у британців почала 
панувати ще одна культурна цінність, яку ми сміливо можемо назвати концептом "exactness". 
Цінність "exactness" можемо прослідити у наукових дослідженнях та банківських розрахунках. У 
повсякденності англійців усюди супроводжували детальні інструкції, які намагалися підкреслити те, 
наскільки важливо бути точним [13: 155]. 

Незважаючи на те, що проходив активний процес урбанізації суспільства у вікторіанців з’явилася 
мета, до якої вони прагнули – це приватний "house" десь у сільській місцевості. У час, коли динамізм 
та мобільність переважали все інше, у англійців виникає бажання зберегти незмінність у "owning 
things", саме тому знаковими для вікторіанців були предмети матеріальної культури, твори мистецтва, 
що надавали їхнім оселям неповторного колориту. Створити інтер’єр кімнати допомагали картини, 
які навіювали певний настрій, наводили на роздуми та міркування. Серед вікторіанських канонів 
важливим був потяг до мистецтва, особливо до живопису. Тому можна помітити, що в епоху стійких 
моральних та духовних традицій, велике значення надавалося матеріальним цінностям. Хоча варто 
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підкреслити деякий взаємозв’язок між матеріальними та моральними цінностями. З одного боку – це 
було просте бажання володіння речами, а з іншого – речі в той час набули особливого значення для 
людей, стали втіленням переживань, емоцій, атрибутами власності самої особистості, особливими 
пам’ятками. На домінування речей у житті людини також впливала сама королева Вікторія. У її 
арсеналі знаходилися тисячі цінних речей та різних дрібничок, які вона успадкувала або які вона 
отримувала, як подарунки з-за кордону. Вона дбайливо зберігала ці речі, слідкувала за ними [14: 329]. 

Вікторіанська епоха славилася своєю схильністю до традицій, тому не дивно, що саме в цю епоху 
Різдво (Christmas) стало головним національним святом, і саме у цю епоху з’явилася перша різдвяна 
листівка. Королева сама неодноразово поздоровляла знайомих з їх допомогою. І скоро поздоровлення 
листівками змінило особисте поздоровлення рідних та близьких. Також можна стверджувати, що не 
лише Різдво продукт вікторіанського виробництва, а ще й такі свята, як День Матері, День Подяки 
з’явилися в той час. Свята були засобом єднання родини, адже "family" була центральною домінантою 
в той час. 

Важливим у Вікторіанську епоху був ритуал "tea-time". Англійці, які полюбляли точність та 
організованість у всьому, швидко зрозуміли, що чай допомагає краще розпланувати справи та сам 
робочий день. Цьому сприяв, мабуть, і посібник, створений самою королевою "Tea Moralities". Він 
включав правила правильного подавання чаю на стіл, розповідь про різні сорти чаю, де і з чим його 
подавати, щоб людина змогла повністю насолодитися його смаком. 

Важливим домінантом також являлась вікторіанська Englishness або, як часто її називають, 
національна ідентичність. Вона розвивалась у той час, коли були винайдені нові традиції, нова 
система освіти та виховання, нові стандарти англійської мови. Неприйнятне відношення до усього 
чужинного, іноземного, та піднесення свого рідного стало запорукою англійського духу. Свою 
культуру  вони вважали єдино вірною, а все інше зближення з іноземними культурами варварським 
відхилення від правильності. 

Прояви цієї Englishness можемо спостерігати в образах самої королеви Вікторії, яка була взірцем 
справжньої Леді та Джентльмена, образ якого зустрічається майже у кожному творі художньої 
літератури. У цей час були закладені основи поведінкової моралі та мовленнєвої етики справжніх 
представників Вікторіанської епохи – Gentleman, Lady. Вони несли у собі відбиток основних 
цінностей культури у своєму мисленні, світосприйнятті, поведінці та мові. Але часто вікторіанька 
morality, яка стала відомою всьому світові, перетиналася з пуританізмом. Чоловікам та жінкам 
потрібно було забути, що у них є тіло. Вбрання, яке носили вікторіанькі жінки, не повинно було 
привертати ніякої уваги. Виходити на вулицю без рукавичок та капелюшка вважалося ознакою 
непристойності. Накладалося табу на такі слова як "pregnant", "love". Можливо було використовувати 
лише їх синоніми.  

Через те, що вікторіанська жінка була позбавлена майже усіх громадянських прав, 
найдостойнішим її покликанням вважали household, maternity. Традиційна сім’я, де жінка була 
господинею саме свого будинку, зародилася саме в ті часи. Їй заборонялося працювати, тому лише 
будинок був її затишком і сховищем. Не дивно, що саме англійське слово home, а не house несе у собі 
духовну та сімейну цінність. Саме тому часто можемо спостерігати у творах художньої літератури з 
якою любов’ю та захопленням автори описують дизайн та інтер’єр кімнат, різні дрібнички та твори 
мистецтва, що надавали особливого настрою будівлі. 

Метою нашої статті був розгляд концептосфери вікторіанського дискурсу та його концептуальних 
домінант. Картина світу кожного окремого соціуму – єдина і неповторна, і це втілюється у памятках 
його духовної культури, зокрема, у художній літературі. Культурні та історичні особливості кожного 
соціуму в художньому тексті набувають знакового характеру і виражаються за допомогою 
культурних та темпоральних маркерів. Вікторіанська доба, на відміну від усіх інших історичних епох 
у Великій Британії, надала нових значень численним культурно-маркованим знакам, які 
представляють матеріальну культуру та духовний світ вікторіанців. Кожний концепт відображає 
культурну етносистему, у рамках якої сформувався. Питання вивчення теми вікторіанького дискурсу, 
його концептосфери та концептуальних домінант займає чільне місце у сучасній науці. Але проблема 
належить до важливих і досить спірних, тому перспективи подальших досліджень у цій галузі є 
очевидними. 
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Levishchenko M. S. Conceptual Dominants of the English Victorian Discourse and Its Concept Sphere. 

In the article the conceptual dominants of Victorian discourse and its concept sphere was considered, it was 
given the description and characteristics of these dominants, it was analyzed the ways of their expression and 

functional hierarchy in the conceptsphere of Victorian discourse. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ФОНДУ 
В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 

У статті розглянуто особливості відтворення фразеологічних одиниць німецькою мовою, окремо 
звернуто увагу на застосування методів перекладу, які забезпечують повне чи часткове збереження 

або втрату образної семантики мовних одиниць оригіналу; проаналізовано шляхи досягнення 
адекватності у перекладах О. Кобилянської. 

Останнім часом дедалі частіше увага науковців зосереджується на мовних засобах у плані 
вираження ними індивідуальної чи групової картини світу та ментальності; найважливішими з них 
виступають фразеологічні одиниці, які завжди якоюсь мірою відбивають світогляд народу, 
суспільний лад, ідеологію своєї епохи. Починаючи з 30-х років минулого століття, було видано 
чимало праць, які з різних позицій висвітлюють основні питання фразеологічної теорії, у розвиток 
якої вагомий внесок зробили В. М. Телія, М. М. Шанський, І. І. Чернишова, Л. Г. Скрипник, 
Р. П. Зорівчак, І. Г. Чередниченко та ін. Проте проблема відтворення фразеологічних одиниць 
німецькою мовою в перекладах О. Кобилянської обмежується лише кількома заувагами у працях 
дослідниці Я. М. Погребенник [1], що й зумовлює актуальність даної розвідки. Виявлення 
особливостей передачі фразеологізмів німецькою мовою в перекладах О. Кобилянської, що визначає 
мету даної статті, дасть змогу встановити, наскільки вдалось перекладачці при застосуванні всієї 
палітри методів перекладу відтворити конотативну образність та експресивність фразем оригіналу. 
Об’єктом дослідження виступають фразеологічні звороти мов оригіналу та перекладу, предметом 
аналізу – особливості відтворення образної семантики та конотативних нашарувань. Матеріалом для 
статті послужили українські першоджерела в німецькомовних версіях О. Кобилянської. 

Розвиток та становлення фразеології відображають історичну, культурологічну, етномовну 
специфіку мови. Культурно-національна своєрідність фразеологізмів зумовлена тим, що в образах 
закріплені і відтворюються фрагмент и побутово-емпіричного, історичного та духовного досвіду 
народу, пов’язаного з його культурними традиціями Л. Самойлович відзначає, що фразеологія 
притягує етнокультурні елементи у свою мовну систему, а потім відшліфовує і відточує їх на 
компонентному та семантичному рівнях за допомогою мовців. Таким чином, завдяки фразеології 
можна проникнути в далеке минуле не лише мови, а й історії та культури її носіїв [2: 224].  

У словесній тканині художнього твору фразеологізми завжди сприймаються як органічні, 
невід’ємні елементи тексту, стильотворчі одиниці, бо їм притаманна стилістична забарвленість, що 
служить засобом вираження суб’єктивно- та об’єктивно-модальної оцінки. Особливістю цих мовних 
одиниць є те, що їх зміст не виводиться із значень компонентів: іноді значення фразеологізму 
невмотивоване, іноді фразеологізм містить метафоричне порівняння, побудований на гіперболі, 
метонімії чи інших тропах, інакшими словами кажучи, фразеологізми створені на словесних образах 
[3: 28]. Як зазначає В. Телія, образи, що лежать в основі фразеологічної одиниці, є ″достатньою мірою 
прозорими для певної лінгвокультурної спільноти, тому національно-культурна специфіка у 
фразеології відображається яскравіше, ніж у лексиці, хоч не всі образи внутрішньої форми одиниць є 
зрозумілими навіть для носіїв мови, а з іншого боку – багато загальнолюдських культурних 
стереотипів є універсаліями″ [4: 56]. Кожний словесний образ в оригіналі несе певне пізнавальне й 
експресивне навантаження, яке необхідно відтворити в перекладі, щоб не збіднити художнього 
бачення світу письменником, щоб не зменшити ступінь експресії оригіналу. Переклад фразеологічних 
одиниць, особливо з образною семантикою, являє собою певні труднощі. Характер та способи 
застосування міжмовних перекладацьких відповідностей багато в чому визначаються першим та 
другим змістовими шарами, денотативною та конотативною образністю, функціонально-
стилістичними й експресивно-емоційними конотаціями фразеологізму. 

Оскільки фразеологія властива всім мовам, дедалі більший інтерес становить аналіз основних 
способів відтворення фразеологічних одиниць у перекладі, адже використані в перекладі 
фразеологізми суттєво зближують текст з живою мовою, пожвавлюють дії та сприйняття. Зіставлення 
фразеологічних одиниць різних мов дає можливість розкрити не тільки смислові, а й структурні 
відмінності. Перекладачеві необхідно забезпечити реалізацію прагматичного та семантичного 
наповнення фразеологічної одиниці на максимально можливому для досягнення цієї мети рівня 
еквівалентності. Необхідно зазначити, що між мовою оригіналу та мовою перекладу не завжди можна 
провести мовні паралелі – структурні й семантичні аналогії, знайти однакові моделі фразеологічних 
одиниць та отримати повний збіг семантичних значень слів, що входять у їхній склад. Крім того, 
пошук міжмовних відповідностей не завжди дає позитивний результат [5: 95]. У цих випадках 
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необхідні трансформаційні прийоми й методи перекладу, що дозволяють повноцінно передати 
фразеологічний склад мови першотвору.  

При відтворенні фразеологізмів у німецькомовних перекладах О. Кобилянської фігурують методи 
дескриптивної перифрази та калькування, які доповнюються фразеологічними способами перекладу. 
Загалом усі відтворені перекладачкою фразеологічні одиниці можна умовно поділити на три групи:  

1. Фразеологізми, які відтворені з повним збереженням образності; 
2. Фразеологізми, для яких характерна часткова зміна образності; 
3. Фразеологізми, в яких при перекладі образність повністю стирається. 
З усіх проаналізованих прикладів (123) передачі фразеологічних одиниць німецькою мовою лише 

в 21 випадку перекладачка віднаходить їхні повноцінні еквіваленти з однаковими семантико-
стилістичними функціями та одинаковими закладеними в них образами. Так, приміром, фразеологізм 
″піти з торбами″ (″Хоче мене з дітьми з торбами на старість пустити″ [6: 56]) означає ″вкрай збідніти, 
стати жебраком″ у німецькомовному варіанті має свій відповідник ″j-n an den Bettelstab bringen″, який 
фіксується фразеологічними словниками [7: 116] (″Er will mich mit den Kindern auf meine alten Tage an 
den Bettelstab bringen″ [8: 483]). Як бачимо, сам образ горя, голодних злиднів, крайньої нужди, що 
виникає під впливом сполучення лексем українського фразеологізму, функціонально-стилістична й 
експресивно-емоційна конотації того самого характеру, що створюється в мові першоджерела від 
взаємодії образного шару й фразеологічного значення даної одиниці, відтворено мовою перекладу; до 
того ж завдяки своїй архаїчній формі німецькомовний варіант несе більший заряд експресії. Подібним 
прикладом можна вважати відтворення фразеологізму ″сушити голову″: ″От питання…, що над ним 
даремно сушив собі голову присланий слідчий″ [9: 255] – ″Das war die Frage…, über welche sich der 
hinausgesandte Untersuchungsrichter vergeblich den Kopf zerbrach″ [10: 268]. У німецькому перекладі 
йому відповідає повний фразеологічний еквівалент подібної граматичної структури, тотожної 
семантики, смислово-стилістичних функцій, денотативних та конотативних сем. До фразеологізмів із 
збереженням повної образності слід віднести також фразему ″в поті чола″, яка служить відгомоном 
біблійної легенди і в якій закладений образ важкої праці, наполегливості. Для відтворення даного 
фразеологізму О. Кобилянська віднаходить його повноцінний еквівалент німецькою мовою: ″Die 
ganze Woche arbeiten wir im Schweiße unseres Angesichtes″ [8: 476], який у мові перекладу також 
належить до біблеїзмів і відтворює функціонально-стилістичні функції оригінального.  

Віднайдення повноцінного еквівалента із збереженням образності фразеологізму є обмеженим; 
доволі часто О. Кобилянська використовує фразеологічні одиниці, переклад яких характеризується 
частковою зміною образності та конотацій: змінюватися може один з компонентів фразеологічної 
одиниці, образний компонент – іншим, близьким йому або допоміжний компонент – будь-яким 
іншим. До даної групи фразеологічних перетворень віднесемо так звані ″авторські фразеологізми″ 
(фразеологічні кальки-оказіоналізми) – ті мовні одиниці, які перекладачка віднаходить сама, і які 
характеризуються повним збігом денотативної образності та семантико-стилістичних властивостей. 
До таких трансформацій О. Кобилянська вдається в семи випадках серед усіх проаналізованих: ″(…) 
тоді аж староста доглупався, як він сам себе в дураки пошив″ [6: 51] – ″ (…) fiel es dem 
Kreishauptmann ein, dass er selber den Brei gekocht hatte″ [8: 479]. У фразеологічній одиниці тексту 
першотвору закладений образ ошукання, одурманення, який дещо змінюється при перекладі 
іноземною мовою, оскільки німецькомовний варіант носить більш загальний характер. Такий вибір 
перекладачки можна вважати доцільним, бо чимала кількість фразеологізмів у німецькій мові 
пов’язана саме з лексемою ″der Brei″, і тому новостворена фразеологічна одиниця із збереженням 
денотативної образності оригінальної фраземи стане добре сприйнятливою іноземномовному 
читачеві.  

Загальновідомо, що часте вживання одних і тих самих фразеологічних одиниць у тексті знижує 
їхню експресивність. Для збереження емоційно-експресивної тональності та функціонально-
стилістичних відтінків першоджерела й вагомості в ньому певних фразеологізмів перекладачка часто 
спирається на відтворення лише їх денотативного змісту. Так, наприклад, фразеологізм ″йти на бубен″ 
у значенні отримати марний даремний результат О. Кобилянська відтворює по-різному: ″Та не пішло 
все господарство на бубен″ [6: 55] – ″Hatte man nicht sein ganzes Hab und Gut versteigert″ [8: 482] та 
″Піде весь на бубен″ [6: 62] – ″Alles wird in die Winde gehen″ [8: 507]; більш виправданим слід вважати 
другий варіант, в якому через його розмовно-просторічний характер частково збережено образність та 
конотаційне нашарування. Очевидно, виходячи із контексту, перекладачка взяла до уваги 
синонімічний фразеологізм ″піти на вітер″. 

Досить поширеним при відтворенні фразеологічного фонду оригіналу в О. Кобилянської виступає 
метод калькування (44 приклади), який доволі часто переходить в буквалізм. С. Н. Денисенко вважає, 
що утворення фразеологічних кальок є процесом фразеологічної деривації, який поряд із загальними 
характеристиками має і свої особливості, позаяк він здійснюється під впливом і за зразками 
іншомовної моделі, тобто є наслідуванням, яке кожного разу від мови-джерела має ті чи інші ознаки 
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[11: 219]. Обмежене використання в перекладі скалькованих фразеологічних одиниць насправді 
доволі часто корисне, бо новотвір зберігає образність оригіналу і навіть вносить певну частку 
″оновлення″. Як правило, цим методом перекладачка послуговується здебільшого при відтворенні 
фразеологізованих порівнянь: ″Бач, місяця рукою вхопила, як вола за роги″ [12: 76] – ″Schon hatte sie 
den Mond mit den Händen gepackt – just wie den Ochsen bei den Hörnern″ [13: 94]; ″Оце як води в рот 
набрала!″ [12: 77] – ″Nein, gerade als ob sie Wasser im Munde hätte″ [13: 95]. Проте слушним 
вважається зауваження А. Федорова, який зазначає, що ″детально точна передача окремих елементів, 
узятих ізольовано, ще не означає повноцінної передачі цілого, бо воно не є простою сумою цих 
елементів, а певною системою″ [14: 236]. Тому неодноразово, відтворюючи певний фразеологізм 
поелементно, перекладачка передає іноземною мовою лише перший змістовий шар, а його другий 
змістовий шар та образність залишаються невідтвореним. Прагнучи бути максимально точною у 
передачі всіх деталей, перекладачка випускала з уваги стилістичну вартість фразеологізмів, а це 
призводило до буквалізму. Таким способом О. Кобилянська передає, наприклад, фразеологізм ″ні 
живий, ні мертвий″: ″Лежиш та лежиш, та й ні життя, ні смерті″ [15: 52] – ″Du liegst und liegst und 
lebst nicht und stirbst nicht″ [16: 531], в якому скопійована фраза не викликає у німецькомовного 
читача відповідного поняття та образу важкого хворобливого життя, бо простежується семантико-
стилістична різноплановість між висловом оригіналу та його перекладом. Смислова вірність 
оригіналу руйнується також через буквальну точність прислів’їв та приказок, оскільки ті не властиві 
нормам німецької традиційної фразеології: ″Кожен циган свої діти хвалить″ [6: 45] – ″Jeder Zigeuner 
seine Kinder lobt″ [8: 475]. Інколи поелементне відтворення фразеологічних одиниць призводить до 
серйозних курйозів у перекладі, де, очевидно, через неправильне розуміння фразеологізму 
перекладачка подає цілком невірний німецькомовний варіант із втратою навіть денотативної 
образності: ″(…) так як у Боруха це слово почула, то колотач у її руках застиг″ [6: 53] – ″ (…) als sie 
dieses Wort vernahm, wurde ihr der Milchlöffel in der Hand zu Eis″ [8: 481].  

У таких випадках краще застосувати описовий переклад, яким можна правильно передати хоча би 
денотативні нашарування, як це робить О. Кобилянська в більшості своїх перекладах (51 приклад). 
Дослідниця Р. Зорівчак зазначає: ″Якщо зміст фразеологізму відтворюється у перекладі описово, то 
зникає перший змістовий шар, який, без сумніву, впливав би на загальне фразеологічне значення 
фразеологічної одиниці. Зникає, відповідно, образ, а разом з ним стилістично-функціональна й 
експресивно-емоційна конотації, що виникли б від взаємодії образного шару й фразеологічного 
значення фразеологічної одиниці″ [3: 119]. Скориставшись дескриптивним перекладом, 
О. Кобилянська відтворює, насамперед, семи, які стосуються денотатів загального значення фраземи і 
дуже рідко конотативні семи: ″ (…) вже-м си кілько находила, що тепер нема як лиця вказувати″ [15: 
51] – ″ (…) ich ging bereits so viel herum, dass ich mich schäme, noch weiter zu gehen″ [16: 529]; 
″Чоловік, що працює, та йому вже на роду написано, аби з нього шкіру лупити″ [6: 59] – 
″Demjenigen, der arbeitet, steht schon von Geburt an auf der Haut geschrieben, dass sie ihm geschulden 
werden soll″ [8: 486]. Як бачимо, дескриптивна перифраза не в усіх випадках застосування 
О. Кобилянською є доцільною, як приміром, в останньому прикладі, коли фразеологічні одиниці 
через скалькований та описовий вирази в перекладі втрачають свою значущість, не відтворюючи 
навіть свого розмовно-просторічного характеру. Описовим словосполученням  із нейтральною 
семантикою відтворює О. Кобилянська фразеологізм ″прийде коза до воза″: ″Du wirst noch zu mir 
zurückkommen″ [8: 478].  

Зіставлення оригіналу і перекладу щодо відтворення фраземіки підкреслює ще одну рису 
перекладацької техніки О. Кобилянської, яка носить негативний характер – часті пропущення 
фразеологічних одиниць у перекладах (8), які, натомість, в оригіналі стають визначальною рисою 
автора, як, наприклад, у творчості Л. Мартовича: ″От, видите, бігме, я вже забула, так мені баки 
забили″ [6: 57] – ″Ich hab’ es meiner Seele schon vergessen″ [8: 484]; ″ (…) і висватають, як пити 
дадуть″ [12: 78] – ″Gewiß, freien werden sie um uns″ [13: 94]. 

Аналізуючи способи відтворення фразеологічних одиниць О. Кобилянською, можна дійти 
висновків, що перекладачка за допомогою віднайдених німецькомовних варіантів відтворила 
семантико-стилістичні функції, експресивно-емоційні конотації з частковою чи повною образністю 
низки фразеологізмів оригіналу; втрата образності та конотаційних нашарувань простежується при 
використанні кальок та дескриптивної перифрази. Певні огріхи при відтворенні фразеологічного 
фонду можна пояснити хіба що неуважним ставленням перекладачки чи нерозумінням певної 
фраземи. 

За допомогою порівняльно-зіставного та кількісного методів встановлено, що при відтворенні 
проаналізованих фразеологізмів німецькою мовою домінують метод калькування (36% випадків) та 
дескриптивної перифрази (41% випадків), рідше застосовується фразеологічний еквівалент (у 16% 
випадків).  
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Виходячи із короткого перекладознавчого аналізу фразеологізмів німецькою мовою, серед 
напрямів подальших наукових пошуків доцільно виділити особливості відтворення 
О. Кобилянською інших національно-маркованих одиниць іноземною мовою, зокрема,  лексичних та 
структурно-конотативних реалій, одиниць ономастикону та ін. 
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в немецкоязычных переводах Ольги Кобылянской.  

В статье рассмотрены особенности перевода фразеологических единиц на немецкий язык, отдельно 
обращено внимание на использование методов перевода, которые обеспечивают полное или 

частичное сохранение, или потерю образной семантики языковых единиц оригинала; сделан анализ 
путей достижения адекватности в переводах Ольги Кобылянской. 

Lopushanska О. M. The Peculiarities of Phraseological Fund Reproduction in Ol’ha Kobylianska’s 
German Translations.  

The article deals with the peculiarities of phraseological units reproduction in the German language. Special 
attention is paid to the use of translations methods, which provide complete or partial preserving or loss of 
language units image semantics of the original; the ways of adequacy achievement in Ol'ha Kobylianska's 

translations are analyzed. 
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МІСЦЕ ПОЛІТИЧНОГО ІНТЕРВ’Ю  НА ТЛІ МЕДІАДИСКУРСУ 

Медіадискурс являє собою актуальне явище комунікативного середовища і є результатом 
мовленнєво-комунікативної діяльності сучасного суспільства. У даній статті розглядаються 

особливості медіадискурсу та багатогранність його форми і видів, зокрема політичне інтерв’ю, 
його спільні та відмінні риси на тлі інших жанрів медіадискурсу. 

Актуальність дослідження визначається тенденцією в розвитку сучасної лінгвістики до аналізу 
текстів різних дискурсів. 

Дискурс як комплексна комунікативна категорія, медіадискурс зокрема, є об’єктом численних 
досліджень. З появою вчених Дж. Серля, Т. Ван Дейка та Дж. Лакоффа в лінгвістиці відбувається 
своєрідна прагматизація дослідження дискурсу і зокрема однієї з найцікавіших його форм – діалогу. 
Сьогодні проводяться дослідження, що об’єднують аналіз співвідношення лексико-семантичної і 
комунікативно-прагматичної складових діалогу та інтерв’ю як його форми в контексті медіадискурсу 
(О. С. Кубрякова, І. С. Шевченко, Ю. А. Зацний, А. М. Приходько, А. М. Науменко, Ф. С. Бацевич, 
М. П. Кочерган, М. М. Бахтін, Г. В. Колшанський, М. Л. Макаров та багато інших). 

Предметом вивчення виступає феномен політичного інтерв’ю, його роль та місце на тлі 
медіадискурсу в цілому, що складає цілісну картину нашого лінгвопрагматичного дослідження і є 
об’єктом публікації. 

Матеріалом дослідження слугують тексти політичного інтерв’ю, що опубліковані в сучасній 
англомовній пресі. 

Метою даної статті є виявлення місця політичного інтерв’ю на тлі інших жанрів медіадискурсу. 
Для реалізації поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: окреслити значення 

дискурсу та одного з його видів – медіадискурсу, проаналізувати основні жанри медіадискурсу і 
взаємодію інтерв’ю з іншими подібними жанрами, дослідити аспект антропоцентричності жанру 
політичного інтерв’ю. 

Постановка загальної проблеми та зв'язок з науковими завданнями. Дослідження виконано в 
рамках дисертаційної роботи на тему "Політичне інтерв’ю: структурно-семантичний та 
комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі сучасного англомовного медіадискурсу)." 

Наукова новизна полягає в аналізі політичного інтерв’ю у зв’язку з його прагматичною 
спрямованістю. Політичне інтерв’ю, основою якого є соціально важлива інформація, є об’єктом 
відображення реальної дійсності. Цей жанр медіадискурсу характеризується функціонально-
соціальним маніпулятивним спрямуванням, він є потужним засобом впливу на соціальну свідомість.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом у парадигмі сучасної лінгвістики 
превалює підсилений інтерес до вивчення дискурсу, а саме до вивчення його різних видів, бо 
визначення дискурсу ще чітко не сформульоване, воно таке ж розпливчате, як і визначення мови, 
знаку, суспільства, тому й неможливо виявити всі види дискурсу в залежності від їх тематичного 
змісту. Неабияку увагу необхідно приділити медіадискурсу, тому що він відрізняється не тільки 
способами формування, а й засобами маніпулювання суспільними думками (С. І. Потапенко, 
О. І. Чередниченко, К. С. Серажим, Р. М. Блакар, І. Ю. Капічнікова, С. І. Іванова, Г. П. Апалат, 
А. П. Загнітко, О. О. Єрьоміна, В. О. Тиригіна та інші). Медіадискурс дедалі більше популяризується 
та глобалізується, бо медіа або засоби масової інформації творять сучасну картину світу.  

Дискурс є субстанцією, яка не має чіткого контуру та об’єму і знаходиться у  постійному русі. 
Сьогодні сфера вживання терміна "дискурс" є настільки широкою (філософія, соціологія, логіка, 
семіотика, теорія комунікації, лінгвістика тощо; окремі напрями – прагмалінгвістика, 
прагмастилістика, лінгвістична семантика, лінгвістика тексту, а також міждисциплінарні науки – 
психолінгвістика, соціолінгвістика та ін.), що доводиться говорити про полісемію цієї термінологічної 
одиниці. Причому, ми можемо простежити її поширення і в горизонтальному напрямі, тобто в різних 
науках, й у вертикальному – тобто на різних рівнях власне лінгвістики [1: 6]. Дискурс є 
комунікативною подією, яка відбувається між тими, хто говорить, слухає та спостерігає у процесі 
комунікативної дії у певному часовому, просторовому та іншому контексті. Ця комунікативна дія 
може бути усно-мовленнєвою, письмово-мовленнєвою, мати вербальні та невербальні складові. Як 
правило, виділяють тільки вербальну складову комунікативної дії і говорять про неї як про "текст" 
або "розмову". У цьому значенні термін "дискурс" означає завершений або продовжений "продукт" 
комунікативної дії, його письмовий або мовленнєвий результат, який інтерпретується реципієнтами 
[2]. Як зазначає К. С. Серажим, дискурс – це складний соціолінгвістичний феномен сучасного 
комунікативного середовища, який, по-перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його 
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соціокультурним, політичним, прагматично-ситуативним, психологічним та іншими (констатуючими 
чи фоновими) чинниками, по-друге, має "видиму" – лінгвістичну (зв’язний текст чи його тематично 
значущий та синтаксично завершений фрагмент) та "невидиму" – екстралінгвістичну (знання про світ, 
думки, настанови, мету адресанта, що необхідні для розуміння цього тексту) структуру і, по-третє, 
характеризується спільністю світу, який упродовж розгортання дискурсу "будується" його 
репродуцентом (автором) та інтерпретується реципієнтом (слухачем, читачем, тощо) [1: 23]. 

Як вже зазначалося, медіадискурс виступає одним із видів власне дискурсу. Медіадискурс 
розуміється як мова учасників мас-медійного спілкування. Таким чином, дискурс ЗМІ представляє 
собою миттєвий зріз мовного та культурного стану суспільства, оскільки відображає як мовне, так і 
культурне статус-кво соціуму.  Дискурс відтворює соціальні інститути, культурні схеми, системи 
цінностей соціуму. Медіадискурс нерозривно пов'язаний і з політикою, тому що читачам буде цікава 
тільки та політична, соціальна чи економічна подія, про яку розповідає медіа.  Медіадискурс 
припускає процес породження відповідних текстів у певному культурному контексті. Під культурним 
контекстом розуміємо сукупність інституційних, рольових, ціннісних, когнітивних умов реалізації 
події або фактів, з однієї сторони, та сукупність засобів виразності, які використовуються людьми в 
цих обставинах, з іншої сторони. Це означає, що в тексті мас-медіа будуть реалізовані в тому або 
іншому лексико-культурному співтоваристві настанови та вимоги щодо створення мовленнєвого 
продукту, який відповідає зовнішнім умовам ситуації породження даного продукту. Той факт, що 
мас-медійний текст є своєрідною проекцією культурного простору, має цілий ряд наслідків у плані 
особливостей структури, змісту та мовного наповнення даного виду тексту. Тематика мас-медійних 
текстів зумовлена соціальними факторами, з однієї сторони, але,  з іншої, зазнає впливу культурних 
традицій, що пояснює існування бажаних або, навпаки, небажаних тем для обговорення [3: 30]. 
Медіадискурс є реальним відображенням життя суспільства та репрезентує дискурс політики країни. 

До медіадискурсу належить один із своєрідних жанрів діалогічної форми – жанр інтерв’ю. Жанр – 
це вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними та 
стилістичними ознаками; різновид [4: 11]. Жанр – це історично визначений тип відображення 
реальної дійсності, який володіє набором відносно стійких ознак. Поняття того чи іншого жанру 
формувалось протягом багатьох років, змінювалося життя, якісь явища щезали, становились 
надбанням історії, виникали нові, однак, кожне нове явище, яке було принципово іншим за складом, 
зберігало колишню форму [5]. В умовах постійного прогресу, розвитку засобів масової інформації, 
розширення інформаційних свобод відбувається й розвиток інформаційних жанрів. З часом їх стає 
дедалі більше і людина прагне вже сама оцінювати та аналізувати факти.  

Жанри медіадискурсу розрізняють за цілями впливу на аудиторію, широтою висвітлення 
реальності, засобами образної виразності, глибиною аналізу та широтою узагальнення. Тому їх 
поділяють на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. До інформаційних жанрів 
відносять новину, замітку, інтерв’ю, бесіду, репліку, коментар, репортаж, звіт та інші; до аналітичних 
– статтю, бесіду, кореспонденцію, рецензію, проблемне та портретне інтерв’ю та інші, до художньо-
публіцистичних – нарис, фейлетон, памфлет, пародію тощо. 

Інтерв’ю як складова системи жанрів медіадискурсу займає важливе місце у сучасному 
комунікативному середовищі. Нині потік інформації дуже великий, тому сучасна журналістика 
направлена на передачу безпосередньої інформації, отриманої від громадського, політичного або 
будь-якого іншого діяча. Інтерв’ю (від англ. Interview – буквально зустріч, бесіда) – це призначена 
для опублікування в пресі, передачі по радіо, телебаченню розмова журналіста з політичним, 
громадським або яким-небудь іншим діячем і т. ін. [6: 194]. Під політичним інтерв’ю ми розуміємо 
розмову журналіста саме з політиком, а не розмову з будь-яким іншим громадським діячем на 
політичну тему. Змістовий план політичного інтерв’ю спирається на поверхневі зв’язки світоглядних 
категорій ідеологічної та міфологічної суспільної свідомості в процесі формування певної політичної 
ситуації в реальному житті [7: 81]. З точки зору структурної організації політичне інтерв’ю – це 
безперечно діалог, а в соціальному плані інтерв’ю представляє собою інтерактивне, спеціалізовано-
професійне спілкування між інтерв’юером та респондентом. Оскільки інтерв’ю є діалогом по формі, 
то представляє собою не тільки мовне явище: воно містить у собі певне соціальне навантаження. Крім 
того, в інтерв’ю, поряд із інтерв’юером та респондентом, дистантно присутній ще один адресат – 
індивідуальний або колективний читач/ слухач, на якого розраховане політичне інтерв’ю.  

З інтерв’ю схожі такі жанри як бесіда, дискусія та прес-конференція. Кожний з цих жанрів має 
свою власну специфіку, їх спільні та відмінні характеристики можна простежити на основі 
прагматичного підґрунтя, конвенційних настанов та соціальної ситуації. У цих чотирьох жанрах 
спільною рисою є первинний діалог. Відмінність полягає у тому, що в інтерв’ю та прес-конференції 
діалог йде між інформованою особистістю та журналістом, а в бесіді та дискусії між інформованими 
особистостями. До інтерв’ю не можна відносити прес-конференцію: по-перше, тому, що заяви на 
прес-конференції мають публічний характер, а по-друге, тому, що питання журналістів не погоджені 
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один з одним і не дозволяють створити єдиного матеріалу, який би складав цілісний твір [5]. Бесіда – 
це розмова з ким-небудь, балачка, розмовляння, гутійка, гомінка; доповідь, повідомлення на яку-
небудь тему з наступним обміном думками; співбесіда [6: 131]. Відмінною рисою для жанрів інтерв’ю 
та бесіда є різний обсяг інформації: в інтерв’ю учасники розмови володіють різним обсягом 
інформації, а для бесіди характерний однаковий обсяг. Унаслідок цього виділяють різні цілі 
спілкування: в інтерв’ю – запит інформації, у бесіді – обмін інформацією. Конвенціональні настанови 
в обох жанрах приблизно однакові. І в інтерв’ю, і в бесіді слід дотримуватися правил поведінки 
розмови, таких як вимога вислухати співрозмовника, заборона на грубі спроби "спіймати" 
співрозмовника тощо.  

Специфіка жанру інтерв’ю полягає у взаємодії реплік при креації кінцевої тези. Оскільки в 
інтерв’ю відбувається запит інформації при різниці її обсягів у співрозмовників, то аргументи в 
інтерв’ю часто мають характер пояснень. При поясненні відбувається підбір прикладу або аналогії, 
розкриття причини або мети ситуації, яка склалася [8]. Останнім часом дискусія замінює бесіду – це 
відповідає стилю життя в умовах різноманіття думок, динаміки суспільних змін, рівня соціальної 
активності. Дискусія (від лат. discussio – дослідження, обговорення, розгляд) передбачає, що процес 
розвитку думки навколо обговорюваного предмета відбувається на очах телеглядачів й, тим самим, 
активізує інтелектуальну діяльність аудиторії, включаючи її в процес пошуку істини [5]. Але тільки в 
політичному інтерв’ю за допомогою маніпулятивних тактик політичний діяч здійснює контроль над 
іншими людьми. Маніпуляція базується на зловживанні владою, саме політична особа має для цього 
всі можливості й використовує їх, тим самим задовольняючи свої власні корисливі інтереси. У його 
репліках поєднуються словесні та ідейно-політичні конотації. Як стверджує Р. М. Блакар, мова – "це 
інструмент соціальної влади," оскільки виразитися нейтрально неможливо: будь-яке використання 
мови передбачає ефект, що впливає. За мовленнєвим виразом завжди стоять чиїсь інтереси, цілі, 
точка зору. Ці інтереси визначають комунікативні цілі дискурсу, які, представляють глобальні наміри 
або глибинні стратегії та комунікативні тактики автора [9: 92]. Політичне інтерв’ю, по суті, є 
ілокутивним мовленнєвим актом, який означає втілення у висловлюванні, породжуваному у ході 
мовленнєвого акту певної комунікативної інтенції, комунікативної мети, що надає висловлюванню 
конкретної спрямованості. Ілокутивний мовленнєвий акт вдало здійснюється тільки тоді, коли 
висловлюється правильне експліцитне перформативне твердження з правильними інтенціями та 
переконаннями і за правильних обставин, а також за умови, що учасник комунікації, якому 
адресується  повідомлення, впізнає ці ілокутивні інтенції [10: 340].     

Щодо відмінностей газетного інтерв’ю від радіо- та телеінтерв’ю, то інтерв’ю в друкованих та 
електронних ЗМІ відрізняється суб’єктивністю подачі матеріалу. У цьому випадку журналіст може 
опустити деякі питання або відповіді, які він вважає за потрібне, він може змінити порядок питань, 
якщо це необхідно тощо. Тому інтерв’ю в друкованих виданнях – це вже не точна копія розмови 
журналіста та інтерв’юера, оскільки це розмова журналіста з інтерв’юером, але в інтерпретації 
журналіста. 

Отже, можна констатувати, що інтерв’ю, зокрема політичне інтерв’ю – багатогранний жанр 
медіадискурсу. Про це свідчить те, що інтерв’ю належить як до інформаційних, так і до аналітичних 
жанрів. В інтерв’ю простежуються спільні риси з такими жанрами, як бесіда, прес-конференція та 
дискусія, бо всі вони мають ознаки діалогічного характеру, який є організуючим принципом. 
Невід’ємною категорією політичного інтерв’ю є антропоцентричність, бо в центрі цього жанру 
медіадискурсу стоїть особистість, з її внутрішнім світом, почуттями, суб’єктивними поглядами на 
оточуючий світ, а в політичному інтерв’ю такою особистістю є політичних діяч, через постать якого 
відображаються не тільки його особистісні характеристики, а й ідеологія, політика країни: у цьому 
жанрі медіадискурсу реалізується його прагматична настанова, за допомогою інтерв’ю політичний 
діяч може маніпулювати як індивідуальною, так і масовою свідомістю, що є перспективою 
подальшого дослідження.  
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Максюта А. В. Место политического интервью на фоне  медиадискурса. 

Медиадискурс представляет собой актуальное  явление  коммуникативной среды и является 
результатом коммуникативно-речевой деятельности современного общества. В данной статье 
рассматриваются особенности медиадискурса и многогранность его форм и видов, в частности 

политическое интервью, его общие и отличительные черты на фоне других жанров медиадискурса. 

Maksyuta A. V. The Place of Political Interview on the Background of Media Discourse. 

Media discourse is a vital phenomenon of communicative space and it is a result of speech and 
communicative activity of contemporary society. This article focuses on the peculiarities of media discourse 

and many-sided nature of its forms and kinds, specifically political interview, its common and different 
features on the background of other genres of media discourse.

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1606
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ГЛИБИННІ ПРЕДИКАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ 
В БІОГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ СТАТЕЙ 

У статті розглядаються функціональні та семантичні особливості глибинних предикатів 
Інтелектуальної дії та Соціальної дії в англомовних біографічних текстах енциклопедичних статей. 
Автор аналізує актантне оточення предикатів, співвідношення семантичних та синтаксичних 
структур і виокремлює семантичні групи предикатів Інтелектуальної дії та Соціальної дії. 

Дослідження енциклопедичного дискурсу належить до фундаментальних завдань сучасного 
мовознавства. Енциклопедії, які виступають засобом пізнання світу і містять упорядковані, 
авторитетні та об’єктивні знання, стають все популярнішими, проте як об’єкт лінгвістичного 
дослідження тексти енциклопедичних статей залишаються недостатньо вивченими. Як наголошує 
Т. В. Радзієвська, енциклопедичні та довідникові тексти, які покликані систематизувати і зберігати 
накопичене знання, істинну інформацію, слугують одним із компонентів "світу істини" в культурі [1: 
151]. Г. В. Іванченко та Ю. В. Рижов вважають енциклопедію найкращим претендентом на 
іменування досконалим текстом [2: 221]. Така оцінка енциклопедичного тексту мовознавцями є 
підтвердженням актуальності дослідження енциклопедичного дискурсу. 

Речення як складова одиниця тексту розглядається в сучасних граматичних концепціях у багатьох 
аспектах. Зокрема, аналіз співвідношення поверхневої (синтаксичної) та семантичної структур є 
особливо важливим для дослідження предиката як центрального компонента семантичної структури 
речення [3: 61]. Аналізу та класифікації предикатів були присвячені роботи З. Вендлера, У. Чейфа, 
Дж. Лайонза, А. Мустайоки, В. В. Богданова, Т. В. Булигіної, О. М. Селиверстової, Ю. С. Степанова, 
Н. М. Арват, І. Р. Вихованця та ін. Але разом з тим все ще залишається низка недосліджених питань. 

Мета статті –– виявити функціональні та семантичні особливості предикатів Інтелектуальної дії та 
Соціальної дії в англомовних біографічних текстах енциклопедичних статей. Матеріалом 
дослідження слугували тексти 248 статей найвідоміших англомовних енциклопедій – "The New 
Encyclopædia Britannica" та "The Encyclopedia Americana". 

До предикатів Інтелектуальної дії ми відносимо предикати, що виражають мислення або іншу 
інтелектуальну діяльність, яка здійснюється цілеспрямовано з певним наміром. Предикати 
Інтелектуальної дії є характерними для семантичних структур речень у біографічних текстах і 
представляють переважно три семантичні групи: предикати, що виражають мислення, ті, що 
позначають створення (відкриття) або перетворення Об’єкта у результаті інтелектуальної діяльності 
та ті, що вказують на добування/передачу інформації. 

Мовними засобами вираження предикатів, що позначають мислення, є такі дієслова як to analyze, 
to argue (to give reasons why you think that sth is right / wrong, true / not true, etc., especially to persuade 
people that you are right [4: 67]); to explain, to observe, to prove та ін. Предикат Інтелектуальної дії у 
таких станах справ відкриває валентності для двох актантів − Агенса та Теми. На думку 
А. Мустайоки, другий актант предиката, що позначає мислення, не є прототиповим представником ні 
однієї із категорій актантів, і мовознавець вважає його не Об’єктом, а Темою, причому у цій ролі 
може виступати актант будь-якої категорії, а також цілий стан справ як актант [5: 213-214]. У 
біографічних текстах Тема при предикаті, що позначає мислення, переважно представляє окремий 
стан справ. Наприклад: To account for this novelty he postulated a long-lived form of invisible 
phosphorescence<…>(Becquerel, (Antoine-) Henri) [6b: 35] – {[AcInt; A, T=P] IN ORDER TO [P]}; When 
such a silhouette appeared, Becquerel concluded that his hypothesis was confirmed and the crystal had 
emitted X-rays as it phosphoresced (Becquerel, Antoine Henri) [7b: 429] – {[AcInt; A, T1=P, T2=P] AFTER 
[P]}; The opening provided him with a unique opportunity to study stomach functions, and Beaumont proved 
the presence and active function of the gastric juices in the stomach (Beaumont, William) [7b: 415] – {[P] 
AND [AcInt; A, T=P]}. 

Предикати, що позначають створення (відкриття) або перетворення Об’єкта у результаті 
інтелектуальної діяльності, репрезентовані у поверхневій структурі такими дієсловами як to write, to 
compose, to create, to devise, to design, to invent, to develop, to draw up, to elaborate, to produce, to 
introduce, to formulate, to compile та ін. Наприклад: Abramovitz, Max (b. May 23, 1908, Chicago, Ill., 
U.S.), American architect who designed the Law School at Columbia University and Philharmonic Hall of 
the Lincoln Center for the Performing Arts, New York City, both completed in 1962(Abramovitz, Max) [6a: 
38] – {[Id; (Id; N)] AND [AcInt; A, (→Ех; O1) AND (→Ех; RlId; O2)]}; In addition to translating scientific 
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books from Arabic into Latin and Hebrew, Abraham also wrote a number of original works<…>(Abraham 
bar Hiyya) [6a: 38] – {[P] AS WELL [AcInt; A, (Ch; (→Ех; (QUANT)O), T]}. 

Р. Ван Валін та Р. ЛаПолла акцентують увагу на тому, що для дієслів створення, таких як, 
наприклад, write, paint, build, результат діяльності Агенса є початком існування певної сутності – 
write a poem/letter/novel, paint a picture/portrait, build a house/model. Мовознавці пропонують 
відображати це в семантичній структурі речення: John wrote a poem – do′ (John, [write′ (John, 
poem)]&BECOME exist′ (poem) [8: 111]. А. Мустайоки також вважає, що при Об’єкті створення або 
знищення занурений стан, який позначає існування: [Ac; A, (→Ех; O)] [5: 223]. 

Мовними засобами вираження предикатів, що вказують на добування/передачу інформації, є такі 
дієслова як to study, to teach, to educate, to instruct, to learn, to find, to present, to perform, to describe, to 
stage, to premiere та ін. Наприклад: Becquerel, Antoine Henry (1852-1908), French physicist, who 
discovered radioactivity in 1896 (Becquerel, Antoine Henry) [7b: 429] – {[Id; (Id; N)] AND [AcInt; A, 
O=P]}; Commissioned in the Royal Engineers (1861), he taught chemistry and photography at the School of 
Military Engineering at Chatham (Abney, Sir William de Wiveleslie) [6a: 34] – [AcInt; A, R, O1 AND O2]. 

У залежності від описуваного стану справ предикати Інтелектуальної дії відкривають валентності 
для одного облігаторного актанта − Агенса та трьох факультативних актантів – Об’єкта, Теми та 
Реципієнта, хоча зауважимо, що реалізація всіх чотирьох валентностей не характерна для 
поверхневих структур речень у біографічних текстах. Наприклад: Back in New York in the 1950s, he 
wrote songs for artists such as Billie Holliday and Billy Eckstine<…>(Bearden, Romare) [7b: 404] – [AcInt; 
A, (→Ех; O), Т, (Id; R)]; On the basis of his observations he elaborated a theory of the structural lines of 
mountain ranges that revised the cartography of eastern Asia (Kropotkin, Peter) [6d: 11] – {[AcInt; A, (→Ех; 
O), T=P] AND [P]}; He studied at the College of Puy-Laurens and at the Jesuit University of 
Toulouse<…>(Bayle, Pierre) [7b: 384] – [AcInt; A, O]. 

Відсутність мовних засобів вираження актантів Реципієнта та Теми при предикатах 
Інтелектуальної дії − характерна риса поверхневих структур речень у біографічних текстах. 
Наприклад: His first work in that medium, "Karl V" (1933), was refused production by the Vienna Opera for 
political reasons, but the opera was staged in Prague in 1938 (Krenek, Ernst) [7d: 578] – {[AcInt; A, O, T, R] 
ALTHOUGH [P]} (to stage: to organize and present a play or an event for people to see [4: 1488]); Kreps 
taught economics at Denison University and at Hofstra and Queens colleges<…>(Kreps, Junita Morris) 
[7d: 579] – [AcInt; A, O, R] (to teach: to give lessons to students in a school, college, university, etc.; to help 
sb learn sth by giving information about it [4: 1574]). 

Якщо одну із валентностей предиката Інтелектуальної дії заповнює прототиповий актант Об’єкт ІІ 
категорії (предмет), то валентність на актант Тему, як правило, не реалізовується. Наприклад: He 
designed and developed new machines, invented the spoon roll for making spoons and forks<…>(Krupp, 
Alfred) [6d: 14] – {[AcInt; A, (→Ех; Ch; O)] AND [AcInt; A, (→Ех; Ch; O)] AND [AcInt; A, (→Ех; O)] IN 
ORDER TO [P]}. 

Перехідним випадком від Інтелектуальної до Фізичної дії ми вважаємо предикати, репрезентовані 
у поверхневій структурі дієсловами, що позначають створення Агенсом об’єктів мистецтва. До таких 
дієслів відносимо to create (to make something such as a work of art [9: 346]), to paint (to create a picture 
of something using paints [9: 1078]), to execute (to make or produce a work of art [4: 530]), to carve (to 
make an object or pattern by cutting a piece of wood or stone [10: 226]), to draw (to produce a picture of 
something using a pencil, pen etc [10: 474]) та ін. З одного боку, у процесі роботи задіються 
інтелектуальні здібності Агенса (мислення, уява), з іншого – суб’єкт більшою або меншою мірою 
прикладає фізичні зусилля, причому створення Об’єктів, як правило, опосередковується 
Інструментом, який не є актантом тих станів справ, що описують інтелектуальні дії Агенса. Крім того, 
предикат відкриває валентність для Реципієнта – актанта, характерного для предикатів 
Інтелектуальної дії. Наприклад: He escaped, was once more imprisoned, and was finally released in 1539 
at the insistence of Cardinal d’Este of Ferrara, for whom he executed a seal<…>(Cellini, Benvenuto) [6c: 
14] – {[P] AND [AcInt→AcPhys; A, (→Ex; O), R, І]}; Reynolds’ state portraits of the King and Queen were 
never considered a success; and he seldom painted for them<…>(Reynolds, Sir Joshua) [6e: 14] – {[P] 
AND [AcInt→AcPhys; A, (→Ex; O), R, І]}. 

В інформаційній структурі біографічного тексту важливу роль відіграють також предикати 
Соціальної дії, які складають найчисельніший підклас предикатів класу Дії. Усі проаналізовані нами 
біографічні тексти містять речення, у семантичних структурах яких наявні предикати цього підкласу. 
Такий факт можна пояснити тим, що кожна видатна особа залишає слід в історії завдяки своїй 
діяльності у суспільстві. Протягом життя вона постійно перебуває у соціальних стосунках з іншими 
людьми, здійснюючи свій вплив на хід подій. 

Предикати Соціальної дії позначають дії, які мають для людей соціально значимі наслідки (вплив 
на інших індивідів, зміни у соціальній спільноті або суспільстві в цілому). А. Мустайоки вважає, що 
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Соціальна дія і діяльність є, можливо, самим невизначеним та різноманітним типом ядерних 
семантичних структур [5: 210]. Сюди дослідник відносить стани справ зі значенням колективної або 
взаємної дії і акцентує увагу на тому, що нерідко з цими станами справ пов'язаний також той чи 
інший фізичний елемент, але головну роль у них все ж відіграє соціальна взаємна або сумісна дія. До 
комунікативної сфери Соціальної дії мовознавець включає також конкретні акти поведінки, що 
відображають відношення Агенса до Об’єкта або Реципієнта дії [5: 211]. 

Г. О. Золотова виокремлює групу дієслів асоціативної або інтерсуб’єктної дії, які 
супроводжуються компонентами зі значенням сумісного суб’єкта і мети-підстави або деліберата (при 
інтелектуальній дії) − змісту мовленнєво-розумового акту, що відповідає актанту Тема в 
А. Мустайоки. Дослідниця наводить такі приклади як боротися з суперниками за кубок, побитися з 
приятелем із-за санок, дискутувати з колегами про погоду, сперечатися з друзями з приводу фільму 
та ін. [11: 163]. Отже, на перший план знову виходить значення колективної дії, а фізичний або 
інтелектуальний елементи відходять на другий план. 

Предикати Соціальної дії представляють шість семантичних груп: предикати, що позначають 
1) отримання та здійснення контролю над Об’єктом, 2) колективні дії, 3) соціальний вибір Об’єкта 
Агенсом, 4) організацію інституцій, 5) поширення інформації, 6) конкретні акти поведінки, що 
відображають відношення Агенса до Об’єкта або Реципієнта дії. 

У станах справ, що описують отримання контролю над Об’єктом, предикат Соціальної дії завжди 
включає фізичний елемент, але соціальна значимість дії превалює. Предикат відкриває валентності 
для двох облігаторних актантів – Агенса та Об’єкта. Наприклад: She was arrested in August 
1896<…>(Krupskaya Nadezhda Konstantinovna) [6d: 15] – [AcSoc; A, O]; (to arrest: seize, capture [12: 
64]). Семантична структура з предикатом Соціальної дії може бути розширена за рахунок 
модифікатора (наприклад, Темпоральної фази): After Hitler came to power in 1933 and began to rearm 
Germany, the house of Krupp was in the weapon business once more (Krupp) [7d: 585] – {[P] AFTER 
(TempPhase=BEGIN)[AcSoc; A, O] AND [P]} (to come to power (=start having political control) [10: 
1281]; значення Темпоральної фази інкорпоровано у семантику сталого виразу). У деяких випадках 
предикат Соціальної дії, що позначає отримання контролю над Об’єктом, може одночасно мати 
значення колективності дії: Returning to Russia after the February revolution of 1917, Krupskaya spread 
Bolshevik propaganda<…>, and, after the Bolsheviks seized power (October 1917), became a member of the 
collegium of the people’s Commissariat of education (Krupskaya Nadezhda Konstantinovna) [6d: 15] – {[P] 
AND [P] AFTER (TempPhase=BEGIN)[AcSoc; (PLURAL)A, O]}; (to seize power: to take control of a place 
suddenly and quickly, using military force [10: 1487]; актант Об’єкт не виражений мовними засобами, 
але зрозумілий із контексту – Russia). Предикат Соціальної дії може вказувати на здійснення Агенсом 
керуючих та контролюючих функцій над Об’єктом, як у прикладі: That year Krenek moved to the 
United States, where he taught at Vassar College (1939-1942) and headed the music department at Hamline 
University in St. Paul, Minn. (1942-1947) (Krenek, Ernst) [7d: 579] – {[P] AND [P] AND [AcSoc; A, (AcCh; 
O)] (to head: to lead or be in charge of sth [4: 717]; to act as leader or head to [12: 533]). 

Предикати Соціальної колективної дії характеризуються тим, що відкривають валентність для 
колективного Агенса, що здійснює соціально значиму дію, при якій спільні інтереси виходять на 
перший план. Типовою ситуацією є військові дії. Наприклад: Aalto’s architectural studies at the 
Technical Institute of Helsinki in Otamieni, Fin., were interrupted by the Finnish War of Independence, in 
which he participated (Aalto, (Hugo) Alvar (Henrik) [6a: 3] – {[P] AND [AcSoc; (PLURAL)A1 A AND 
(PLURAL)A2, Т=P]} (to participate (in sth) (rather formal): to take part in or become involved in an activity 
[4: 1104]; war: a situation in which two or more countries or groups of people fight against each other over 
a period of time [4: 1716]); There he fought in the war for Texan independence from Mexico 
(1836)…(Becknell, William) [6b: 34] – {[AcSoc; (PLURAL)A1 A AND (PLURAL)A2, T=P]. До предикатів 
Соціальної колективної дії семантично близькі предикати, що позначають приєднання Агенса до 
певної групи, організації, спортивної команди і т. ін., які складаються із людей, об’єднаних спільними 
інтересами або ідеями. Мовними засобами вираження таких предикатів є дієслова to (re)join, to sign 
(with, for), to arrive (to join an organization or start a new job [9: 70]) та ін. Наприклад: He joined the 
Braves, who meanwhile had moved to Milwaukee, in 1954<…>(Aaron, Hank) [5a: 5] – {[AcSoc; A, 
(PLURAL)O] AT THE SAME TIME AS [AcLc; (PLURAL)A, L]} ("The Braves" – назва бейсбольної 
команди). 

Предикати Соціальної дії, що позначають соціальний вибір Об’єкта, репрезентовані у поверхневій 
структурі такими дієсловами як to name, to (re)elect, to appoint, to make (to elect or choose sb as sth [4: 
929]), to choose та ін. Автори "A Comprehensive Grammar of the English Language" відносять ці 
дієслова до групи дієслів, комплементом яких виступає іменна фраза, але які також можуть 
вживатися з конструкцією додаток+інфінітив: The queen appointed William Cecil (to be) her personal 
secretary. [13: 1198]. Вони вживаються і з as-конструкцією, і як монотранзитивні, причому зберігають 
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те саме значення, коли об’єктний комплемент опускається. Тому речення She appointed him secretary 
імплікує She appointed him [13: 1199]. Інфінітив be може опускатися: They appointed her (to be) the 
social secretary [13: 1205]. Таким чином, ми можемо зробити висновок про двопредикативність 
речення, яке представляє два стани справ (семантична структура з глибинним предикатом Соціальної 
дії та зануреним предикатом Ідентифікаційного відношення) – They appointed her+She became a social 
secretary. Дотримуючись широкого підходу в розумінні каузативності, автори "A Comprehensive 
Grammar of the English Language" вважають, що дієслова to name, to elect, to appoint є каузативними, а 
інфінітивна конструкція ідентифікує результативний стан [13: 1204]. Такої ж думки про каузативність 
цих дієслів дотримуються і автори "Longman Grammar of Spoken and Written English" [14: 703-704], 
причому констатують, що дієслова to elect, to call, to make можуть бути дво- або тривалентними [14: 
142]. Слід зауважити, що мовознавці мають на увазі синтаксичну валентність. І. Б. Долініна вважає ці 
дієслова псевдотрьохактантними і виокремлює клас дієслів (типу to elect, to appoint, to announce), які 
керують двома прямими додатками, другий із яких трактується багатьма авторами як вторинний 
предикатив, як наприклад, у реченні Mary christened her daughter Elizabeth. Дослідниця наголошує, 
що специфіка ситуації, яка передається цими дієсловами, полягає в тому, що реальний об’єкт один, 
але він має дві назви (імені), і зміст ситуації у прирівнюванні одного позначення до іншого. Причину 
такої складності дослідниця вбачає у тому, що ситуація є сумою двох ситуацій (=станів справ – Л.М.) 
з одним спільним актантом (перша – Mary christened her daughter, друга – Her daughter is Elizabeth), 
причому друга ситуація одноактантна. "Elizabeth" – не новий семантичний актант, а лише нове 
позначення для вже наявного актанта "daughter". Тому хоча у реченні і є два додатки, вони 
відображають лише одну реальну особу [15: 65]. Ця теза є особливо вагомою, оскільки підтверджує 
нашу думку про наявність глибинного та зануреного предикатів у семантичних структурах, що 
відображають подібні стани справ. Занурений предикат може відноситися до класу Ідентифікації або 
Ідентифікаційного відношення. Наприклад: Born Goffredo Castiglioni, he was named a cardinal in 1227 
(Celestine IV) [6c: 129] – [AcSoc; A, (Id; O)]; He was named premier for Austria (1906) (Beck, Max 
Wladimir, Freiherr von) [5b: 30] – [AcSoc; A, (RlId; O)]; In 1925 he was appointed ballet master at La 
Scala<…>(Cecchetti, Enrico) [6c: 117] – [AcSoc; A, (Id; O)]. Підтвердження нашої тези про 
репрезентацію в одній поверхневій структурі двох станів справ із глибинним та зануреним 
предикатами, знаходимо і у Н. О. Кобріної, О. О. Корнєєвої, М. І. Оссовської та К. О. Гузєєвої, які 
вважають, що такі дієслова, як to elect, to call, to make повністю зберегли своє лексичне значення, але 
все ж слугують як дієслова-зв’язки [16: 43]. 

Словникові дефініції дієслів to name, to elect, to appoint містять дієслово to choose (to name sb (as) 
sth | name sb (to sth): to choose sb for a job or position [4: 1011]; to elect sb (to sth) | elect sb (as) sth: to 
choose sb to do a particular job by voting for them [4: 492]; to appoint sb (to sth) | appoint sb (as) sth: to 
choose sb for a job or position of responsibility [4: 62]). Спираючись на ці визначення, результати 
нашого аналізу та дотримуючись вузького трактування каузативності, приходимо до висновку, що 
семантичні структури з предикатами, які позначають соціальний вибір Об’єкта, не включають 
елемент Каузації. 

Предикати Соціальної дії зі значенням організації інституцій типово репрезентовані у поверхневій 
структурі дієсловами to set up, to establish, to institute, to found, to organize, to build up і відкривають 
валентності для Агенса та Об’єкта. Наприклад: In 1927 they founded Random House, publisher of 
notable trade titles<…>(Cerf, Bennett Alfred) [7c: 200] – [AcSoc; A, (→Ex; RlId; O)]; In 1929 he established 
the Kress Foundation<…>(Kress, S.H.) [6d: 4] – [AcSoc; A, (→Ex; O)]; In 1924 he set up the Samuel H. 
Kress Foundation “to promote the moral, physical and mental welfare of the human race (Kress, Samuel 
Henry) [7d: 579] – {[AcSoc; A, (→Ex; O)] IN ORDER TO [P]}. 

Мовними засобами вираження предикатів Соціальної дії, що позначають поширення інформації, є 
дієслова to disseminate, to publish, to distribute, to spread, to exhibit та ін. Валентності предиката 
заповнюють чотири облігаторні актанти – Агенс, Об’єкт, Тема та Реципієнт, причому в деяких 
випадках Тема та Реципієнт не виражені у поверхневій структурі мовними засобами. Наприклад: 
These forecasts were distributed throughout the nation (Abbe, Cleveland) [7a: 10] – [AcSoc; A, R, O, T] 
(актант Тема зрозумілий із попереднього контексту – weather forecasts); The next year he published his 
dissertation on manic-depressive delusions<…>(Kretschmer, Ernst) [6d: 4] – [AcSoc; A, R, (AcInt; O), (Ch; 
T)] (to publish: to make information available for everyone to read [9: 1198]); On his return to Russia he 
joined a revolutionary group that disseminated propaganda among the workers and peasants of St.Petersburg 
and Moscow (Kropotkin, Peter) [6d: 11] – {[P] AND [AcSoc; (PLURAL)A, (Lc; R1AND R2), O, T]}; His 
complete poetic works were published posthumously in 1866 (Beattie, James) – [7b: 411] – {[AcSoc; A, R, 
(AcInt; Ch; (ALL)O), T] AFTER [Ex→; N]}. 

Група Предикатів Соціальної дії, які позначають конкретні акти поведінки Агенса, як правило, 
відображають його позитивне або негативне відношення до Об’єкта чи Реципієнта дії. На позитивне 
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відношення вказують такі дієслова-репрезентанти предикатів як to support, to defend, to award, to 
honour, на негативне – to criticize, to condemn, to sentence, to blame, to denounce та ін. Oблігаторні 
актанти предиката – Агенс, Об’єкт, Тема, факультативний – Реципієнт. Актант Тема переважно є 
предикатним актантом. Наприклад: In 1906 he was awarded a prize by the Vienna Academy of Science 
for investigations described in his treatise "Mechanism of Gas Exchange in Lungs" (Krogh, August) [6d: 10] 
– [AcSoc; (PLURAL)A, R, O, T=P]; Appointed minister of justice (April 1938) Reynaud protested the 
appeasement of Germany by England and France<…> and resigned from the Alliance Démocratique when 
its leader congratulated Hitler after the Munich Conference<…>(Reynaud, Paul) [6e: 13] – {[AcSoc; A, 
О=P, T] AND [P] AFTER [AcSoc; (RlId; A), О, T] AFTER [P]}; Reynolds openly opposed the king in 
defense of the bishop of Hereford, Adam of Orlton (Reynolds, Walter) [6e: 14] – [AcSoc; A, О, T=P]. 

До Соціальної дії ми відносимо і такі предикати, що описують стани справ, в яких Агенс хоча 
прямо і не контролює ситуацію, але свідомо виконує певні дії. Наприклад: In 1883 he was elected 
president of the restored republic, and he held that office until 1902, when the Boers at last submitted to 
British authority (Kruger, Paul) [6d: 13] – {[P] AND [P] BEFORE [AcSoc; (PLURAL)A, (PLURAL)R]. 

Таким чином, предикати Соціальної дії представляють шість семантичних груп і відкривають 
валентність для одного облігаторного актанта – Агенса. Крім того, в залежності від описуваного 
стану справ предикати цього підкласу можуть також вказувати на наявність у семантичній структурі 
речення Об’єкта, Реципієнта, Теми. 

Предикати Інтелектуальної дії представляють три семантичні групи і відкривають валентності для 
одного облігаторного актанта − Агенса та трьох факультативних актантів – Об’єкта, Реципієнта та 
Теми. Отже, результати дослідження свідчать про однаковий набір факультативних актантів у 
предикатів Інтелектуальної дії та предикатів Соціальної дії. У перспективі доцільно вивчити актантне 
оточення предикатів інших підкласів Дії. 

Як предикати Інтелектуальної дії, так і предикати Соціальної дії репрезентовані у поверхневій 
структурі дієсловами переважно у Past Simple активного стану. Виняток становить лише група 
предикатів Соціальної дії, які позначають соціальний вибір Об’єкта Агенсом і характерним мовним 
засобом вираження яких є дієслово у Past Simple пасивного стану. Такий факт можна пояснити тим, 
що об’єктом вибору стає особа, зазначена у заголовку енциклопедичної статті. Саме вона перебуває в 
центрі уваги читача, а інформація про безпосереднього виконавця дії елімінується у поверхневій 
структурі речення як така, що не є важливою для загальної характеристики даної персоналії. 
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Мелешкевич Л. Н. Глубинные предикаты Интеллектуального действия и Социального действия 
в биографических текстах энциклопедических статей. 

В статье рассматриваются функциональные и семантические особенности глубинных предикатов 
Интеллектуального действия и Социального действия в англоязычных биографических текстах 
энциклопедических статей. Автор анализирует актантое окружение предикатов, соотношение 

семантических и синтаксических структур и выделяет семантические 
группы предикатов Интеллектуального действия и Социального действия. 

Meleshkevych L. M. Deep Predicates of Intellectual Activity and Social Activity in the Biographical Texts 
of Encyclopedic Entries. 

The article deals with functional and semantic features of deep predicates of Intellectual activity and Social 
activity in the English biographical texts of encyclopedic entries. The author analyzes the sets of actants the 
predicates have, the correlation of semantic and syntactic structures and singles out the semantic groups of 

the predicates of Intellectual activity and Social activity. 
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З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТАЄМНОЇ ПИСЕМНОСТІ 

У статті з’ясовано актуальність проблеми захисту інформації та її зв’язок з різноманітними 
сферами людської діяльності. Досліджено історію виникнення криптографії та криптоаналізу, 
розглянуто способи шифрування давніх цивілізацій. Наведено приклади використання шифровок у 

Біблії. Окреслено внесок арабів у становлення криптоаналізу та роль католицької церкви у подальшій 
розробці та вдосконаленні шифрів. 

Проблема захисту інформації шляхом перетворення, яке виключає доступ сторонніх осіб до її 
джерела, хвилює людський розум із давніх-давен. Дослідження розвитку людського суспільства, 
відокремлено від постійного потягу до таємниць, неможливе. Споконвіків не існувало більшої 
цінності, ніж інформація. Політики, військові, священики, торговці, письменники і вчені 
тисячоліттями працювали над розвитком науки про секрети, постійно вдосконалюючи свої 
досягнення. Не існує жодної держави або навіть маленької спільноти людей, які б не мали власних 
таємниць, адже вони (таємниці) є запорукою перемоги та успіху, основою науки, техніки і політики 
будь-якої людської формації. 

Із зародженням людської цивілізації виникла потреба повідомляти інформацію одним людям так, 
щоб вона не була відомою іншим. До тих пір, поки люди використовували для передачі даних 
винятково голос і жести, зробити це зазвичай не вимагало великих зусиль – потрібно було лише 
виключити з безпосереднього оточення тих, для кого ці повідомлення не були призначені. Проте іноді 
зовнішні фактори накладали на поведінку співрозмовників певні обмеження, що не дозволяли їм 
сховатися від сторонніх вух і очей для проведення конфіденційної бесіди. Тому в подібних умовах 
почали використовувати систему кодованої мови або жестів для передачі таємної інформації. У 
різних ситуаціях застосовувалися різноманітні засоби – від окремого таємного знака, який повідомляв 
про певну подію, до розвинених секретних мов, що дозволяли виражати думки практично будь-якої 
складності. Потрібно зазначити, що це була по своїй суті друга сигнальна система в мініатюрі, 
призначена для передачі обмеженого набору відомостей і відома, як правило, лише невеликій групі 
людей; частина альтернативної мови, яка поклала початок розвиненому пізніше мистецтву таємно 
передавати повідомлення.  

Звичайно, використання розвиненої "секретної" мови для захисту передачі даних надає набагато 
більше свободи в комунікації, ніж кілька таємних знаків, про які учасники домовилися напередодні, 
однак цей шлях має й набагато більші вимоги. Простежити за всіма учасниками процесу завжди 
важко, і рано чи пізно кодована мова стане зрозумілою тим, від кого намагаються приховати 
справжній зміст розмови. У цьому випадку виникає необхідність заміни, розробки досить потужної 
мови, навчити якої потрібно велику кількість людей, що виконати досить важко, а зробити це 
оперативно навіть неможливо. Тому такий підхід до проблеми може бути доречним тільки в 
особливих випадках, коли тому сприяють обставини. Наприклад, він використовувався американцями 
під час Другої світової війни: кораблі ВМФ США здійснювали зв’язок мовою нечисленного й 
компактно проживаючого індійського племені. На кожному кораблі було кілька індіанців-
"шифрувальників"; у супротивника не було практично ніяких шансів роздобути собі такого 
"криптографа" [2]. 

Із виникненням писемності завдання забезпечення таємності та дійсності переданої інформації 
стало особливо актуальним. Звичайно ж, повідомлення, передане словесно або показане жестами, є 
доступним для сторонньої особистості тільки в той короткий проміжок часу, поки воно "на шляху" до 
потрібного адресата, а його авторство та відповідність змісту не повинні викликати ніяких сумнівів, 
тому що одержувач інформації бачить свого співрозмовника. Інша справа, коли повідомлення 
записане, воно вже живе окремим життям і прямує до цілі своїм власним шляхом. Записані на папері 
дані існують у матеріальному світі більш тривалий проміжок часу, і у людей, які бажають 
ознайомитися з їх змістом незалежно від волі відправника та одержувача, з’являється набагато більше 
шансів зробити це. Тому саме після виникнення писемності, що є не чим іншим, як системою 
кодування мови, з’явилося мистецтво тайнопису, мистецтво "таємно писати" – набір методів, 
призначених для секретної передачі записаних повідомлень від однієї людини іншій [2]. Система 
передачі повідомлення, зміст якого приховується за допомогою шифру, називається шифруванням. 
Головною метою тайнопису, кодування або шифрування є прагнення зберегти інформацію 
недоступною для сторонніх людей. Основне завдання – приховати, замаскувати, записати 
повідомлення таким чином, щоб його зміст був незрозумілим для інших [6: 7]. 

Дані про перші способи тайнопису досить уривчасті. Тому метою цієї статті є дослідження 
виникнення та історії розвитку криптологічного мистецтва. Як уже зазначалося раніше, перші 
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способи захисту записаної інформації з’явилися, швидше за все, з моменту виникнення самої 
писемності. Найбільш простим і дотепер уживаним способом приховування інформації були 
конверти або печатки на сувоях, не розкривши які неможливо було довідатися про зміст 
повідомлення. Однак це був досить примітивний спосіб, який не міг зберегти безпеку переданої 
інформації, а скоріше засвідчував факт порушення конфіденційності третіми особами. Спроби 
приховати інформацію ще в стародавньому світі призвели до виникнення перших систем тайнопису. 
Більшість дослідників вважають, що починати дослідження потрібно з Давнього Єгипту. Яскравим 
прикладом є написи на гробницях знатних людей, які лише в окремих місцях складалися з 
незвичайних ієрогліфічних символів замість більш звичних ієрогліфів. У такий спосіб переписувачі 
не прагнули ускладнити читання тексту, а лише намагалися додати йому більшої важливості та 
значущості. Ієрогліфи Давнього Єгипту дійсно включали, хоча й не в повній формі, два важливих 
елементи – таємність і перетворення та переробку листа, які є основними атрибутами криптографії. 

Точних дат і достовірних даних про тайнопис у стародавності ніхто не наводить. Відомо, 
наприклад, що в Давній Греції голову раба голили, писали на ній, чекали, до поки волосся знову 
відростало, після чого відправляли з дорученням до адресата. Час був такий – відстані більші, 
швидкості малі. Відголосок цієї історії можна зустріти в "Гіперболіаді інженера Гаріна" Олексія 
Толстого, де текст нанесли на спину хлопчика [4]. Якщо ж посланець був надійний і навіть під 
катуваннями не видав би повідомлення, то його доповідь могла бути і усною. Знавцям поезії також 
добре відомий досить широко використовуваний у той час такий засіб тайнопису, як акровірш, у 
якому приховуване повідомлення утворюють перші букви віршованих рядків [3: 11]. 

Цікаво, що в далеку давнину тайнопис вважався одним із 64-х мистецтв, яким треба було володіти 
як чоловікам, так і жінкам. Відомості про способи шифрування листа можна зустріти вже в 
документах давніх цивілізацій Індії та Месопотамії. Серед найпростіших – написання знаків не один 
за одним, а розкидання їх за певними правилами. Один із найстаріших шифрованих текстів з 
Месопотамії – це табличка, написана клинописом, яка повідомляє рецепт виготовлення глазурі для 
гончарних виробів. Для його написання були використані рідко вживані клинописні знаки, 
ігнорувалися деякі голосні та приголосні, а також вживалися числа замість імен. Шифровані текси 
Давнього Єгипту – це найчастіше релігійні тексти та медичні рецепти.  

Відомо також, що у шумерів, вавилонян і ассирійців релігійні та наукові настанови давалися 
переважно в усній формі. Найважливіша інформація передавалася з вуст у вуста тільки довіреним 
особам. "Ми не знайдемо, – говорив Жорж Контей, відомий французький археолог, про ассиро-
вавилонську літературу, – жодного твору навчально-настановчого характеру, у якому б повністю 
викладалася відповідна галузь знання. Жерці намагалися зробити так, щоб доступними для народу 
були тільки такі твори, які вимагали коментарів для тлумачення їхнього прихованого змісту" [6: 8]. 

Найбільш повні та достовірні відомості про шифри відносяться до Давньої Греції. Як правило, у 
древні часи використовувалися так звані шифри заміни та шифри перестановки. Історичним 
прикладом шифру заміни є шифр Цезаря (І століття до н.е.), описаний істориком Давнього Риму 
Свєтонієм [1: 6]. Гай Юлій Цезар використовував у своєму листуванні шифр власного винаходу. 
Якщо проводити паралель із сучасною російською мовою, то він полягав у наступному. Виписувався 
алфавіт: А, Б, В, Г, Д, Е, ..., потім під ним виписувався той же алфавіт, але зі зміщенням на 3 букви 
вліво. При зашифровуванні буква А замінялася буквою Г, Б замінялася на Д, Б – на Ї і так далі. Так, 
наприклад, слово "РИМ" перетворювалося на слово "УЛП". Одержувач повідомлення "УЛП" шукав 
ці букви в нижньому рядку й по літерах над ними відновлював вихідне слово "РИМ". Ключем у 
шифрі Цезаря є величина зміщення 3 нижнього рядка алфавіту. Спадкоємець Юлія Цезаря – Цезар 
Август – використовував той же шифр, але із ключем зміщення 4. Слово "РИМ" він у цьому випадку 
зашифрував би у буквосполучення "ФМР". 

А. Вінокуров вважає, що з висоти досягнень сучасної криптографії шифр Цезаря абсолютно 
примітивний, однак для того часу, коли вміння читати та писати було рідкісним винятком, його 
криптостійкості цілком вистачало. Використання шифру вирішувало проблему таємності переданого 
повідомлення, а проблема дійсності та правдивості відомостей вирішувалася практично сама собою: 
по-перше, для людини, яка не знала шифр, було неможливо внести осмислені зміни в зашифровані 
повідомлення, що носили винятково текстовий характер, а зміни, внесені навмання, призводили до 
того, що після розшифрування отримувався безглуздий набір букв; по-друге, практично до ще зовсім 
недавніх щодо історичних вимірів часів відправлялися повідомлення, які записувалися від руки, а 
кожна людина має свій індивідуальний, властивий тільки їй почерк, який дуже важко відтворити 
комусь іншому; запам’ятати почерк навіть декількох десятків найбільш важливих своїх 
кореспондентів не вимагало великих зусиль.  

Існують також листи Гая Свєтонія до Цицерона та близьких родичів про домашні справи. Якщо 
потрібно було повідомити що-небудь негласно, то автор користувався тайнописом, тобто міняв букви 
так, щоб із них неможливо було скласти жодного слова. Для того, щоб розібрати та прочитати їх, 
необхідно читати щоразу четверту букву замість першої, наприклад, D замість А і так далі. Це 
означає, що кожна буква шифровки замінялася четвертою від неї за рахунком: А—D, або D замість А. 
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Повідомлення сенату: VENI VIDI VICI, тобто ПРИЙШОВ, ПОБАЧИВ, ПЕРЕМІГ, зроблене Цезарем 
після одноденної війни з понтійским царем Фарнаком, виглядало б шировкою SBKF SFAF SFZF [2]. 

Давньогрецький полководець Еней Тактика (IV століття до н.е.) також залишив значний слід в 
історії розвитку криптології. Помітним внеском Енея в криптографію є запропонований ним так 
званий книжковий шифр, описаний у творі "Про оборону укріплених місць". Еней запропонував 
проколювати малопомітні дірки в книзі або в іншому документі над буквами (або під ними) 
секретного повідомлення. Цікаво зазначити, що в Першій світовій війні німецькі шпигуни 
використовували аналогічний шифр, замінивши дірки на крапки, які наносилися симпатичним 
чорнилом на букви газетного тексту. Книжковий шифр у сучасному вигляді має дещо інший вигляд. 
Його сутність полягає в заміні літер на номер рядка та номер цієї букви у рядку на заздалегідь 
обумовленій сторінці певної книги. Ключем такого шифру є книга та зазначена сторінка в ній. Цей 
шифр виявився "довгожителем" і застосовувався навіть у часи Другої світової війни. 

Уже тоді шифрована кореспонденція використовувалася не тільки полководцями, але й церквою і 
вченими. Жерці шифрували тексти віщунів, а вчені – свої відкриття. Наприклад, в Е. Шюре в книзі 
"Великие посвященные" зустрічається фраза про те, що "с великим трудом и большой ценой добыл 
Платон один из манускриптов Пифагора, который никогда не записывал свое учение иначе, как 
тайными знаками и под разными символами". 

Навіть у Біблії можна знайти приклади шифровок, хоча мало хто це помічає. У книзі пророка 
Ієремії (25, 26) читаємо: "...а цар Сессаха вип’є після них". Такого царя або царства не було – невже 
помилка переписувача? Ні, просто інколи священні іудейські тексти шифрувалися простою заміною. 
Замість першої літери алфавіту писалася остання, замість другої – передостання і так далі. Цей давній 
метод шифрування називався атбаш. Читаючи за ним слово СЕССАХ, мовою оригіналу отримуємо 
слово ВАВИЛОН, і зміст біблійного тексту стає зрозумілим навіть невіруючому в істинність писання.  

Одна з найвідоміших "криптограм" у Біблії пов’язана з історією про те, як у розпал бенкету у 
вавилонського царя Валтасара людська рука стала писати на стіні лиховісні слова: "міні, текел, 
фарес". Однак таємниця полягає не в тому, що означають ці слова. 

Самі слова "міні", "текел" і "фарес" запозичено з арамейської мови, схожої до давньоєврейської, і 
означають "обчислив", "зважений" і "розділено". Коли Валтасар викликав до себе пророка Данила, 
останній без особливих зусиль прочитав напис і розтлумачив ці три слова: "міні – вирахував Бог 
царство твоє й поклав кінець йому; текел – ти зважений і знайдений дуже легким; фарес – розділене 
царство твоє й віддане мідянам і персам" [5: 118]. 

Напис "міні, текел, фарес" може також означати назви грошових одиниць – міна, текел (1/60 міни) 
і фарес (1/2 міни). Їх перерахування саме в такій послідовності символізує катастрофу Вавилонської 
імперії. 

Девід Кан стверджує, що в Європі криптографія перебувала в стані стагнації аж до початку епохи 
Відродження. Шифросистеми, що широко використовувалися на той час, були дуже прості – фрази 
писалися по вертикалі або у зворотному напрямку, голосні замінялися крапками, використовувалися 
іноземні алфавіти (наприклад, давньоєврейський та вірменський), кожна буква відкритого тексту 
замінялася буквою, що слідувала за нею. Відомий також ряд знакових шифрів, у якому літери 
відкритого тексту заміняються спеціальними знаками. Таким є шифр Карла Великого, що 
застосовувався в IX столітті н. е. У відомому так званому "єврейському шифрі" заміна літер 
здійснюється за методом підстановки, порядок якої визначається так: алфавіт розподіляється на дві 
половини, букви другої половини пишуться під буквами першої у зворотному порядку. Літери тексту 
заміняють тими, які стоять із ними в парі [5]. 

Протягом багатьох років криптологія потерпала від хвороби, що збереглася до пізніших часів, а 
саме: багато людей переконані у тому, що криптографія та криптоаналіз, які є складовими частинами 
криптології, являють собою різновид чорної магії [5: 119]. 

З перших днів свого існування криптографія мала на меті приховати зміст важливих розділів 
письмових документів, які мали відношення до таких сфер магії, як гадання та заклинання. В одному 
з рукописів про магію, що датується III століттям н.е., використовується шифр з метою приховування 
важливої частини чаклунських рецептів. Криптографія часто-густо перебувала на службі магії в часи 
середньовіччя і навіть в епоху Відродження: за допомогою шифрів алхіміки утаємничували важливі 
частини формул отримання "філософського каменю". 

Подібність криптографії до магії обумовлювалася й іншими факторами. Крім криптографії, 
таємничі символи використовувалися в таких зрозумілих лише окремій групі людей галузях магічних 
знань, як астрологія та алхімія, у яких знаками відкритого тексту було закодовано назви планет або ж 
хімічних речовин, що мали свій спеціальний знак. Як і зашифровані слова, заклинання та магічні 
формули, начебто "абракадабри", були схожі на нісенітницю, але у дійсності мали приховане 
значення. 

Думка про те, що криптоаналіз є за своєю природою чорною магією, ґрунтується також і на 
поверхневій схожості із гаданням. Отримання справжнього змісту із шифротексту повідомлення 
здавалося точно такою ж справою, що й одержання знань шляхом вивчення розташування зірок і 
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планет, довжини ліній і місць їхнього перетинання на долоні. Але у жодному із зазначених вище 
випадків застосування тайнопису підтвердження існування криптоаналізу як науки не було. Час від 
часу факти дешифрування тексту мали місце. Але наукового обґрунтування не було ні в Єгипті або 
Індії, ні в Європі аж до 1400 року. Існувала тільки криптографія 

Першими відкрили та описали методи криптоаналізу араби. Цей народ створив одну з 
найрозвиненіших цивілізацій того часу. Арабська наука процвітала. Арабська медицина та 
математика стали найкращими у світі. Поширилися ремесла. Потужна творча енергія арабської 
культури, яку іслам позбавив живопису та скульптури, породила плоди на ниві літератури. Широкого 
поширення набуло складання словесних загадок, ребусів і каламбурів. Граматика набула статусу 
найголовнішого навчального предмету і містила в собі тайнопис. 

Інтерес до криптографії серед арабів почав виявлятися досить давно. У 855 році арабський учений 
Абу Бакр Ахмед бен-Алі бен-Вахшія ан-Набаті долучив невелику кількість класичних 
шифроалфавітів до своєї "Книги про велике прагнення людини розгадати загадки давньої 
писемності". Один такий шифроалфавіт, який називався "дауді" (на честь імені ізраїльського царя 
Давида), використовувався для шифрування трактатів з чорної магії. Він був складений з 
видозмінених букв давньоєврейського алфавіту. Інший зберігся до пізніших часів: у 1775 році він був 
використаний у листі шпигуна, спрямованого регентові Алжиру [5: 120]. 

Досягнення арабів у галузі криптології були докладно викладені в праці Шехаба Калкашанді, що 
являє собою величезну 14-томну енциклопедію, написану в 1412 році для того, щоб подати 
систематичний огляд усіх важливих сфер криптологічних знань. Розділ під загальною назвою "Щодо 
приховування таємних повідомлень у літерах" містив дві частини: у першій ішлося про символічні дії 
та натяки, а друга була присвячена симпатичному чорнилу та криптології. Перший раз за всю історію 
шифрів в енциклопедії було репрезентовано список як систем перестановки, так і систем заміни. 
Більше того, у п’ятому пункті списку вперше згадувався шифр, для якого була характерна більше ніж 
одна заміна букв відкритого тексту; також розглядається перший в історії аналіз криптоаналітичного 
дослідження шифротексту. 

Його джерела, очевидно, варто шукати в інтенсивному та скрупульозному вивченні Корану 
численними школами арабських граматиків. Поряд з іншими дослідженнями вони займалися 
підрахунком частотності вживання слів, намагаючись скласти хронологію розділів Корану, вивчали 
фонетику слів, щоб установити, чи були вони справді арабськими, або ж це – запозичення з інших 
мов. Важливу роль у виявленні лінгвістичних закономірностей, які призвели до виникнення 
арабського криптоаналізу, відіграв також розвиток лексикографії. Адже під час складання словників 
авторам фактично доводилося враховувати частоту вживаності літер, а також те, що букви, які ніколи 
не зустрічаються поряд, можуть знаходитися поруч одна біля одної. На той час частотний аналіз 
повідомлення дозволяв без зайвих зусиль розкривати шифри простої підстановки. На жаль, 
криптоаналітичні досягнення Калкашанді незабаром були забуті арабами [1; 5]. 

Цікаво, що в той час, коли прості люди шифрування вважали чаклунством, основні роботи у галузі 
криптографії та криптоаналізу виконувалися в межах католицької церкви. Так, в XIV столітті 
з’являється книга співробітника папської канцелярії Чікко Сімонетті, у якій він докладно викладає 
шифри заміни, в яких для вирівнювання частоти вживаності букв у шифротексті голосним буквам 
ставиться у відповідність не один знак, а декілька. Вперше зустрічається описання так званого шифру 
"лозунгу", що у різних модифікаціях буде застосовуватися навіть декілька століть потому. Правило 
заміни букв у ньому визначається в такий спосіб: під алфавітом пишеться ключова фраза-гасло, а вже 
потім букви, які в ньому не зустрічаються. 

Майже через століття з’являється книга "Трактат про шифри", автор якої, Габріель де Лавінд, 
секретар папи Клементія XII, пропонує аналіз нового типу шифру, що допускає заміну букв 
декількома символами, кількість яких пропорційна частоті букв у відкритому тексті. Імена, посади, 
географічні назви рекомендується заміняти спеціальними знаками. Це був найдавніший зразок 
номенклатора – гібридної системи шифрування, яка у наступні 450 років поширилася по всій Європі. 

У 1466 році знову ж таки в папській канцелярії з’являється трактат про шифри архітектора та 
філософа Леона Альберті, у якому пропонується спосіб приховування повідомлення в одному з 
нейтральних допоміжних текстів. Альберті пропонує свій власний шифр із назвою "шифр королів". 
По суті, Альберті винайшов багатоалфавітну заміну – новий вид шифрування, використовуваний у 
більшості сучасних шифросистем. 

У 1518 році в Німеччині з’являється перша друкована книга з криптографії "Поліграфія". Її автор, 
абат Іоганнес Тритемій, розвиває ідею Альберті про багатоалфавітну заміну [1]. Алгоритм 
шифрування виглядає в такий спосіб: створюється таблиця заміни, першим рядком якої є власне саме 
повідомлення, другим – алфавіт, третім – алфавіт, зміщений на один крок і т. д. Під час шифрування 
перша буква повідомлення замінюється літерою, що знаходиться під нею у першому рядку, друга 
буква – літерою, що знаходиться в другому рядку і т. д. 
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На початку XVI століття Маттео Арженті, криптограф папської канцелярії, винайшов код, 
відповідно до якого можуть замінятися не тільки букви, але й склади, слова і навіть фрази. У цей же 
час з’являється й числовий код. 

Наступним етапом розвитку криптографії можна вважати 1563 рік, коли у своїй книзі "Про таємну 
переписку" італійський натураліст Джованні Порта обґрунтував метод біграмного шифру, в якому 
здійснюється заміна не однієї букви, а пари букв. У своїй книзі Порта наводить приклади списків 
імовірних слів з різних галузей знань, істотно передбачивши те, що згодом криптологи назвуть 
"методом імовірного слова". Приблизно в той же час французький посол у Римі Блез Віженер, 
ознайомившись із працями з криптографії, пише книгу "Трактат про шифри" (1585), у якій він 
пропонує застосовувати відкритий або шифрований текст у якості ключа і висловлює думку про те, 
що "абсолютно все у світі являє собою шифр. Вся природа є просто шифром і секретним листом". 
Пізніше цієї думки дотримуватимуться Блез Паскаль і батько кібернетики Норберт Вінер. 

Незабаром розвиток криптографії став давати плоди. Поразка Великої Армади в 1588 році у 
значній мірі була зумовлена умінням англійської криптографічної школи, яка без зусиль розкривала 
іспанські шифри і повідомляла про всі пересування ворожих сусідів. Криптографія була відома й 
застосовувалася в багатьох сферах суспільства Британії. Лондонець Самуель Пепіс (1633-1703) 
всесвітньо відомий своїм щоденником, за допомогою якого історики, використовуючи його як базис, 
пишуть праці про перехід від Пуританства до Реставрації. Мистецтвознавці включили цей доробок у 
світову скарбницю літератури. Пепіс закінчив Кембридж завдяки кузенові батька – адміралові 
Монтегю й мав багато друзів: ученого Ісаака Ньютона, архітектора Крістофера Рена, поета й 
драматурга Джона Драйдена. Пепіс був особисто свідком таких незабутніх для Англії подій, як 
повернення короля Чарльза II в Англію, чума 1664 року, пожежа Лондона 1666 року, революція 1688 
року. Цікаво, що його мемуари були зашифровані згідно із системою криптолога Томаса Шелтона й 
додатково власним шифром, оскільки містили багато скандальних фактів про великих сучасників. 
Разом із його особистими книгами й паперами щоденник після смерті письменника потрапив у 
Кембридж, де відразу ж привернув увагу дослідників. Перший успіх у його розшифровці був 
отриманий лише в 1822 році, а повністю робота над ним завершилася у 1899 році.  

Таким чином, до XVIII століття криптографія остаточно переросла у формат самостійної науки, 
здійснивши складний шлях розвитку та становлення. Однак історія тайнопису має ще багато 
нерозкритих секретів і, незважаючи на наявність професійних криптологів, які перебувають на 
державній службі, і постійного використання шифрів у дипломатії та військовій справі, криптологія 
вимагає подальшого дослідження, але вже на значно вищому рівні. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Беляев Д., Гольчевский Ю. Введение в криптографию: Учебн. пособие. – Сыктывкар: Изд-во 
Сыктывкарского ун-та, 2004. – 152 с. 

2. Винокуров А. Цикл статей по криптографии. Введение. 19 октября 1998. 
3. Дориченко С., Ященко В. 25 этюдов о шифрах. – М.: ТЕИС, 1994. – 69 с. 
4. Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. – М.: АBF, 1996. – 335 с. 
5. Кан Дэвид. Война кодов и шифров: История 4-х тысячелетий криптографии / Пер. с англ. Е. Алексеева. – 

М.: РИПОЛ Классик, 2004. – 528 с. 
6. Лыгин Е. Тайнопись. Практическое пособие по ручному шифрованию. 2-е издание. – Саратов: 

Приволжское книжное изд-во, 1998. – 91 с. 
  
Матеріал надійшов до редакції 15.04. 2009 р. 

Мудрак Л. П. Из истории возникновения тайнописи. 

В статье выяснена актуальность проблемы защиты информации и ее связь с разнообразными 
сферами человеческой деятельности. Исследовано историю возникновения криптографии и 
криптоанализа, рассмотрены способы шифровки давних цивилизаций. Приведены примеры 

использования шифровок в Библии. Очерчен вклад арабов в становление криптоанализа и роль 
католической церкви в последующей разработке и совершенствовании шифров. 

Mudrak L. P. From the History of Cryptography Appearance. 

In the article the topicality of information protection problem and its connection with the various spheres of 
human activity is found out. History of origin of cryptography and cryptanalysis is explored, the methods of 
enciphering of old civilizations are considered. The examples of the use of enciphering in Bible are given. 

The contribution of Arabs to becoming of cryptanalysis is outlined and the role of Catholic Church in 
subsequent development and perfection of codes. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ФУНКЦІОНУВАННЯ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ 

Статтю присвячено аналізу інформаційного простору американського комерційного рекламного 
дискурсу 20-х років XX століття. Розглянуто експліцитну та імпліцитну його складові, а також 
робиться висновок про те, яка з цих складових здійснює найбільший вплив на адресата. Досліджено 

вербальні засоби передачі явного та прихованого змісту, визначаються їх особливості. 

Актуальність роботи визначається її функціональною спрямованістю, використанням досягнень 
прагматики і когнітивної лінгвістики в рамках дискурс-аналізу, який дозволяє здійснити комплексне 
лінгвістичне дослідження рекламного інформаційного простору. 

Інформативність дискурсу, сучасного рекламного дискурсу зокрема, неодноразово була в центрі 
уваги лінгвістів [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Новизна  нашого дослідження полягає в тому, що вперше 
проведено комплексний лінгвістичний аналіз інформаційного простору дискурсу американської 
комерційної реклами 20-х років XX століття. 

Метою  дослідження є лінгвістичний аналіз вербальних засобів передачі експліцитної та 
імпліцитної інформації в дискурсі американської комерційної реклами даного періоду. 

Матеріалом дослідження слугували рекламні тексти журналу "New Yorker".  
Аналіз дискурсу є не можливим без дослідження його інформаційного простору. Інформативність 

– текстово-дискурсивна категорія, яка відображає взаємодію інформаційних просторів всіх модулів 
дискурсу і забезпечує інформаційний баланс інтерактивності адресанта та адресата на основі тексту 
[10: 209]. 

Рекламний дискурс можна розглядати як один із видів передачі комерційної інформації. Його 
завданням є переконання адресата у правдивості та істинності рекламного повідомлення, що 
досягається шляхом використання мовних засобів, які здатні вплинути на адресата. 

Вплив на формування думок і способу життя членів американського суспільства відбувається 
через інформацію як ключову складову мовленнєвого повідомлення.  

Інформаційний простір дискурсу американської журнальної комерційної реклами 20-х років XX 
століття характеризується явними і прихованими способами передачі інформації, які 
використовуються адресантом і спираються на прагматичну та лінгвістичну компетенцію адресата.  

Експліцитна інформація американської реклами даного періоду складається зі змістовно-
фактуальної та концептуальної.  

Змістовно-фактуальна інформація є вербально вираженою складовою інформаційного простору 
американської журнальної комерційної реклами 20-х років XX століття. Вона виражається в логічних 
аргументах, наприклад: "In the old days men were rated by the homes which they lived in and few but their 
friends saw them. Today, men are rated by the cars they drive and everybody sees them – for the car is 
mobile and the home is not." (NY, Jan. 16, 1926) і посилюється за допомогою низки прийомів, а саме: 

- використання слів у прямому лексичному значенні, наприклад: "New Yorkers appreciate a 
bookshop whose atmosphere is a relief from the tumult and rush of the city, but whose service is in the full 
New York tradition of efficiency and speed." (NY, Feb. 21, 1925); 

- вживання засобів причинно-наслідкового зв’язку, наприклад: "Beauty and ability… smart, 
rhythmic, spirited performance and alluring style… you will find both in Buick. That’s why it’s the car for 
you!" (NY, Apr. 13, 1929); 

- вживання висловлювань у дійсному способі, що реалізується в часових формах дієслова. У 
рекламних повідомленнях даного періоду найчастіше зустрічаються дієслова теперішнього та 
майбутнього неозначеного часу: "The New-Mix Active Fruit Dental Cream Sweetens Breath Cleans Teeth 
Cares for Gums." (NY, Feb 21, 1925); "And she will contribute the final touch of charm by following the 
vogue of rock crystal for her stemware – etched in frosty beauty…" (NY, Nov. 10, 1928). 

Аналіз американської журнальної комерційної реклами 20-х років XX століття показав, що 
експліцитного вираження завжди набуває: 

- назва товару, наприклад: "Gowns That Grace the Formal Occasion" (NY, Dec. 12, 1925); 
"Atwater Kent … the radio that works – and keeps on working." (NY, Sep. 15, 1928); 

- назва послуги, наприклад: "The Frigidine Permanent Wave has become a standard of excellence 
in modern hairdressing …" (NY, Apr. 6, 1929); 

- країна-виробник товарів, наприклад: "Our London office has selected these gifts from Scotland, 
England, Ireland, Austria, Switzerland and France. Because of their newness, excellence of quality, beauty 
and exceptional smartness, they are certain to be highly priced by any man." (NY, Dec. 3, 1927);  
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- товарна категорія, наприклад: "Chase’s Domino Mints. Tempting bits of confection!" (NY, Nov. 
14, 1925); "When better automobiles are built, Buick will build them." (NY, Dec. 17, 1927);  

- унікальна торгова пропозиція (винятковість, надзвичайність, рідкісність  об’єкта реклами), 
наприклад: "A truly unique and individual Christmas gift, that is useful and decorative that carries with it 
old-time charm and hospitality" (NY, Dec. 12, 1925);  

- низькі ціни товарів, наприклад: "The Central building is … office building offering floor space at 
the lowest rates to be found in the Grand Central zone." (NY, Feb. 20, 1926);  

- формальні особливості товару, наприклад: "This modern lipstick is … really waterproof, 
rubproof, and as permanent as the day is long!" (NY, Mar. 17, 1928);  

- адресант, наприклад: Choecraft; Park Central Motors; Packard Motor Car; Guaranty Trust 
Company; Elisabeth Arden; Mayfair House, Adele Hats, etc; 

- цільова аудиторія (адресат), а саме:  
- гендерна адресованість рекламного повідомлення, наприклад: "Wendell Gowns For Madame." 

(NY, Sep. 15, 1928); "For men only. Luxor. Hotel and Bath. More than Turkish Bath! More than a Hotel! 
It’s Both! Turkish Bath – with a Hotel Accompaniment!" (NY, Feb. 20, 1926);  

- вікова диференціація, наприклад: "Stetson Hats. Styled for young men."   
(NY, Dec. 12, 1925);  
- сфера діяльності потенційного споживача, наприклад: "Clothing for University Men" 
(NY, Nov. 14, 1925); "Models for the business man" (NY, Sep. 12, 1925); 
-   соціальний статус споживача, наприклад: "Tea-time finds the Palm Room at the  Roosevelt 

rendezvous for New York’s Bright Society… Here gather ladies and gentlemen accomplished in the art of 
gentle living to sip their Pekoe and enjoy an hour or two of badinage before the ceremonies of the evening." 
(NY, Nov. 26, 1927); 

- матеріальне положення споживача, наприклад: "For years the wealthiest and most beautiful 
women of society and the stage have come to "Charles Of The Ritz" for his wonderful four-fold beauty 
treatments." (NY, Nov. 10, 1928); 

Концептуальна інформація реалізується на основі текстових концептів, обумовлених системою 
цінностей американського суспільства, а саме:  

Зручність: "The name "Hall" is synonymous with sleeping comfort" (NY, Feb. 20, 1926); "Convenience 
in Banking"(NY, Dec. 12, 1925); 

Якість: "…with these men, quality workmanship is a deep-rooted habit. And through them Pierce Arrow 
standards are religiously maintained." (NY. Feb. 20, 1926);  

Економічна вигода: "But the best reason of all is their economy – they wear and wash exceptionally well 
and cost little." (NY, Oct. 6, 1928); 

Безпека: "It pays to buy where you buy in safety." (NY, Apr. 13, 1925); 
Здоров’я: "Silver King Mineral Water Refreshing, healthful, it puts new zest into you." (NY, Feb. 20, 

1926);  
Всесвітнє визнання: "The universal recognition of the Lincoln’s supremacy is your infallible cue and the 

charm of the Park Central Motors Showrooms planed to make your Lincoln selection a happy and satisfying 
one." (NY, Feb. 20, 1926).  

Традиції: "As always they are designed with the genius that has made ‘Furs by Gunther’ a fashion 
tradition through five generations." (NY, Feb. 9, 1929). 

Популярність: "… fountain pens are getting so popular as Christmas gift!" (NY, Nov. 19, 1925). 
Науковість: "Now science has learned how to control hydrolysis – that enemy to comfortable shaving." 

(NY, Oct. 29, 1927). 
Професіоналізм: "Gentlemen’s Hats. Modeled by specialists Bond Street…" (NY, Oct. 29, 1927). 
Новизна: "The New Buick is the New Style." (NY, Jan. 19, 1929). 
Сучасність: "Wendell… gives Madame all that is gracious, charming and youthful in the modern 

silhouette." (NY, Sep. 15, 1928).  
Індивідуальність: "The person and not the purse is stressed" (NY, Jan. 16, 1926). 
Натуральність: "… Silver King – natural, nonmedical mineral water…" (NY, Jan. 16, 1926);  
В американській журнальній торговій рекламі 20-х років XX століття може також реалізуватися 

негативний концепт Проблема, наприклад: "The Correctly Dressed Woman of Today Understands her 
own shortcomings of face and figure – fetishes her good points preciously. … If you are uncertain, if you 
wish to talk over your clothes problems, come in and see our Type Fashions Adviser" (NY, Feb. 20, 1926).  

Інформаційний простір дискурсу американської журнальної комерційної реклами 20-х років XX 
століття характеризується також прихованими способами передачі інформації. 

Імпліцитна інформація комерційної реклами – невербалізований зміст висловлювання – 
здійснює вплив на адресата шляхом емоційної аргументації, і виражається за допомогою підтексту і  
пресупозиції.  
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Підтекстова інформація передається в таких контекстно-ситуативних умовах, які не вимагають 
обов’язкового її сприйняття, однак свідчать про те, що передавання цього змісту було заплановано 
адресантом [2: 158]. 

Експлікація певної семантики в рекламному дискурсі потребує залучення прагматичних, 
екзистенціальних та лінгвістичних пресупозицій.  

Прагматичні пресупозиції залучаються для експлікації непрямої коди (імпліцитного вираження 
цільової настанови рекламного повідомлення) та  прихованої референції до конкурентів [11: 104]. 

 У структурі реклами досліджуваного періоду можна виявити комунікативно-семантичне 
прирощення, яке може бути вербалізоване закликами "купіть, скористайтеся, зверніть увагу, 
довіряйте" [11: 104], наприклад: "Ask the Man Who Owns One" (NY, Feb. 20, 1926). 

Власні назви магазинів, компаній, ресторанів, готелів, як наприклад, Maxon’s, Andrew Alexander, 
Tripler & Co, Packard Motor Car Co, Pierce-Arrow, etc. вживаються в рекламних текстах не лише з 
інформативною метою. Завдяки актуалізації у адресата асоціативних та оцінних зв’язків вони 
спонукають його до купівлі товару/послуги. 

Локативи зі значенням "великий простір", які виражаються займенником everywhere та 
іменниками-назвами міст, є лексичними індикаторами прихованої інформації. Денотативне значення 
одиниці "everywhere" доповнюється імпліцитною оцінною інформацією, яка екстраполюється на 
товар, надаючи йому таких властивостей, як популярність і висока якість [6: 10], наприклад: "His 
secret formulas are now on sale not only at his own salons, but also at leading stores everywhere." (NY, 
Nov. 10, 1928). Оригінальним є використання великої кількості іменників-назв міст, що 
перераховуються в кінці рекламного повідомлення. Адресант інформує адресата про масштабність 
діяльності компанії, внаслідок чого останній робить висновок про довіру до цієї компанії та якість її 
послуг, наприклад: "Salon de beaute Valaze. Helena Rubinstein. Paris, London, New York, Chicago, 
Boston, Philadelphia, Detroit, Palm Beach" (NY, Feb. 20, 1926). 

Темпоральна лексика, що виражається прислівниками now, today, ефективно залучає адресата до 
процесу декодування імпліцитної інформації, наприклад: "The Packard Six … is today woman’s favorite 
car"(NY, Feb. 20, 1926); "Mme. Helena Rubinstein … now presents two new vanities that have instantly 
become le dernier cri all smart Paris" (NY, Feb. 20, 1926). Експлікація імпліцитної інформації може 
бути записана так: "Before the Packard Six … was not woman’s car"; "Before Mme. Helena Rubinstein did 
not present these vanities".  

Актуалізація прагматичних пресупозицій дозволяє виявити імпліцитну референцію до конкурентів 
[11: 101]. Для ефективного зображення унікальних достоїнств запропонованих товарів/послуг 
відбирається мовний матеріал, що має значення найвищого ступеню якості. 

− лексичні одиниці із семою інтенсивності ознаки unique, exclusive, the only, original, 
наприклад: "He’ll be just tickled to death to get such an original gift!" (NY, Dec. 12, 1925); "… This 
unique and exquisite keepsake Gai Monmartre." (NY, Dec. 12, 1925);  

− лексеми з семою відмінності ознаки different, distinctive, unusual, наприклад: "Tiplite … 
New, Different, Distinctive" (NY, Dec. 12, 1925); "Unusual Costumes …"(NY, Dec. 12, 1925). 

− суперлативи та порівняльні конструкції, які вказують на найвищу якість товару, 
приховують спонукання, притаманне цьому дискурсу, і є маркерами імпліцитного порівняння 
предмета реклами з аналогічним товаром конкуруючих фірм на користь першого, наприклад: 
"…The most luxurious perfume in the world." (NY, Dec. 12, 1925); "… we presented a collection of 
sunshine fashions more varied, more beautiful and more unusual than ever before." (NY, Dec. 31, 
1927); 

− лексичні одиниці зі значенням способу дії у дискурсі американської комерційної 
реклами трансформуються в маркери імпліцитної оцінної інформації, наприклад: "They find here 
the best handwork of America’s foremost craftsmen." (NY, Oct. 29, 1927);  

− висловлювання зі значенням періоду часу стають маркерами імпліцитної оцінки якості 
об’єкта реклами, актуалізуючи у адресата асоціації зі стабільністю, надійністю компанії, які 
потім переносяться ним і на об’єкт реклами, наприклад: "A Century of specialization in the design 
and manufacture of Metal Beds, Pure Horse Hair Mattresses and Box Springs" (NY, Feb. 20, 1926);  

Екзистенціальні пресупозиції передбачають врахування загального фонду знань учасників 
комунікації, а також знання екстралінгвістичних фактів в різних сферах дійсності. Вони необхідні для 
відкриття прихованого змісту семантично об’ємних компонентів в рекламному дискурсі, таких як 
топоніми, персоналії, культурні, соціальні, географічні, літературні та інші види знань.  

Найчастіше в рекламі використовуються топоніми (назви міст, країн, вулиць). Вони виконують 
характеризуючу, кваліфікаційну функцію по відношенню до об’єкта реклами й виражають рекламну 
ідею: виділити товар/послугу з ряду аналогічних, наприклад, вживання топоніму в рекламі "Brocades 
from Japanese temples and embroideries from Chinese places, inimitably fine, brilliant!" (NY, Feb. 9, 1929) 
є особливим випадком прихованого вираження екзотичності, незвичайності об’єкта реклами. 
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Закріплення у свідомості реципієнта стереотипу про переваги товарів, вироблених у Європі, 
призводить до вживання цього топоніма в рекламі, наприклад: "Candy – the traditional Christmas Gift… 
Made in European manner…" (NY, Dec. 12, 1925). 

Назви міст чи міст-столиць теж експлікують високу оцінку товарів. Париж, наприклад, 
асоціюється з виготовленням ексклюзивних парфумів, високою жіночою модою, безтурботним 
способом життя вищих прошарків суспільства; Лондон – з виготовленням вишуканого чоловічого 
одягу; Відень – з виготовленням солодощів; Венеція – з веселими нічними розвагами: "Interior of 
Moulin Rouge, Paris where all the world congregates to play" (NY, Dec. 12, 1925); "Just like London. It’s a 
patterned after those smart little shops that hitherto one has found only in London." (NY, Feb. 21, 1925); 
"Baumgarten Viennese Bonbonniere" (NY, Dec. 12, 1925); "Villa Venice. It has a unique and continental 
atmosphere." (NY, Jan. 16, 1926);  

Назви відомих вулиць також виступають певними гарантами високої якості об’єкта реклами. В 
американській рекламі 20-х років XX століття – це центральні Нью-Йоркські вулиці:  Fifth Avenue, 
Madison Avenue, Park Avenue, Broadway, Бруклінські – Atlantic Avenue. 

Екстралінгвістичні знання різних сфер дійсності необхідні адресату для розуміння семантично 
об’ємних компонентів, а саме: 

− знання персоналій, наприклад: "… according to Confucius, the art of roasting or broiling 
was discovered … when a Chinaman’s dwelling caught fire." (NY, Feb. 20, 1926); 

− знання географічні, наприклад: "43 Days on the Mauretania around the Mediterranean and 
to Egypt. Cunard Cruises to the West Indies" (NY, Jan. 16, 1926);  

− літературні знання, наприклад: "Psyche’s Ankles Wouldn’t Pass Inspection Today. " (NY, 
Oct. 9, 1926);  

− побутові знання, наприклад: "It’s that delicious Mint in the form of a domino…" (NY, Nov. 
14, 1925);  

− знання історії, наприклад: "… New Russian shades of Rogue KRASNY A Vogue Created 
by the Imperial Exiles of the Czar’s Court…" (NY, Sep. 10, 1927). 

Експлікація імплікатур у рекламному дискурсі потребує актуалізації лінгвістичних пресупозицій, 
які включають в себе знання мовних особливостей, синтагматичних та парадигматичних відношень у 
структурі мови, що зумовлює осмислення всіх видів тропів, значення ненормативного вживання 
мовних одиниць [11: 144]. 

В американській журнальній торговій рекламі 20-х років XX століття широко вживаються мовні 
тропи, які є ефективним засобом економії мовного матеріалу, а також способом привертання уваги й 
активізації сприйняття:  

− епітети, наприклад: "Paris – among whose flowered paths wandered the young Lentheric, his 
mind bright with vision, quick with dreams – Lentheric from whose poetic soul and magical skill came 
exquisite perfumes."; "Pinaud’s powder… in its gleaming depth lies the secret of a greater loveliness 
than you have ever known." (NY, Aug. 3, 1929); 

− метафори, наприклад: " Choecraft… That symphony in silver…" (NY, Mar. 13, 1926); 
"Rubinstein’s melody in Faces." (NY, Nov. 10, 1928); 

− метонімії, наприклад: "Here Dwells Youth" (NY, Feb. 20, 1926); 
− порівняння, наприклад: "The Haddon Hall Cigar is silky and mild as a light  French wine, 

but flavorful as old port." (NY, Oct. 29, 1927);  
− каламбур, ядро якого складають мовні одиниці з однаковим чи близьким  звучанням, 

наприклад: "A Mid-Size Hotel in Mid-Town" (NY, Sep. 12, 1925). 
Іншомовна лексика виступає лексичним маркером емоційно-естетичної імпліцитної асоціативної 

інформації, яка групується навколо поняття "country-ness", під яким розуміється історично 
закріплений за країною набір її етнокультурних характеристик. Так, в американській комерційній 
рекламі 20-х років XX століття французька мова імплікує поняття "високий стиль жіночого одягу", 
наприклад: "It must also be arranged with the same art and style that makes the choice of a particular gown 
a touché de grace." (NY, Sep. 15, 1928); високу якість парфумерії, косметики та перукарських послуг, 
наприклад: "Lait d’oesype – the truly magic milk" (NY, Feb. 20, 1926); "It has been accepted by the 
foremost artistes de la coiffure." (NY, Nov. 10, 1928); а також "вишуканість страв французької кухні", 
наприклад: "A Smart rendezvous for tea, dinner and supper." (NY, Dec 26, 1925).  

Ненормативна орфографія сприяє привабленню уваги адресата до рекламного повідомлення й 
виникненню у нього асоціацій, пов’язаних з високою якістю товару, наприклад: "Good! So good wi 
think, that you wil need knolej of the craftsmanship of shoe making or the fineness of lethers or the intricacy 
of design to appreciate its distinction. A Scotch Brogue that has fullness without bulk and sturdiness without 
excessiv weight" (NY, Nov. 19, 1925). У даному рекламному повідомленні грубість шотландського 
черевика асоціюється з грубим ненормативним написанням тексту: "wi, wil, knolej, lethers, excessiv".  
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Таким чином, результати аналізу інформативного простору американського рекламного дискурсу 
20-х років XX століття дозволяють виділити експліцитну та імпліцитну його складові. Найбільший 
вплив на адресата здійснює експліцитна фактуальна інформація, що є переважаючою в 
досліджуваних текстах, і, водночас, є засобом формування концептуальної інформації, обумовленої 
ціннісною системою американського споживача даного періоду. Спонукання адресата до придбання 
рекламованого товару/послуги здійснюється шляхом логічної аргументації, а також за допомогою 
причино-наслідкових зв’язків. Імпліцитний спосіб передачі інформації залучає адресата до більш 
інтенсивного її декодування шляхом логічних співставлень, висновків, умовиводів. Він активізує 
ментальні процеси, пом’якшує категоричну модальність рекламного повідомлення і підсилює його 
атрактивну функцію. 

Дослідження дискурсу американської комерційної реклами 20-х років XX століття можливо 
продовжити в аспекті його модальності. 
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Романюк С. К. Информационное пространство функционирования 
американской коммерческой рекламы 20-х годов  XX века. 

Статья посвящена анализу информационного пространства американского коммерческого 
рекламного дискурса 20-х годов XX века. Рассмотрены эксплицитная и имплицитная его 

составляющие, а также делается вывод о том, какая из этих составляющих осуществляет 
наибольшее влияние на адресата. Исследованы вербальные средства передачи явного и скрытого 

смысла, определяются их особенности. 

Romanyuk S. K. The Information Space of Functioning of the American 
Commercial Advertising in the 20-s of the 20th Century. 

The article focuses on the information space analysis in the discourse of commercial American advertising in 
the 20-s of the 20th century. Its explicit and implicit levels are described; the conclusion is made regarding 

the fact which of these components influences the addressee most of all. The verbal means of expressing 
explicit and implicit information are investigated, their peculiarities are detected. 
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ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МАНІФЕСТАЦІЇ ПСИХОЛОГІЗМУ В НОВЕЛІСТИЦІ 
В. ФОЛКНЕРА І М. ХВИЛЬОВОГО 

Дана розвідка присвячена дослідженню лексичного складу психологічних новел В. Фолкнера та 
М. Хвильового як одного із засобів втілення психологізму, а також виявленню типологічних збігів та 
індивідуально-авторських особливостей у психопоетиці обох письменників. З’ясовано, що установка 

авторів на репродукцію внутрішнього світу людини ХХ століття позначилась на виборі та 
організації лексичного складу їх новелістики, де питома вага відводиться словам, семантика яких 

безпосередньо пов’язана зі сферою психічного. 

Ґенеза модерністської естетичної системи на початку ХХ століття позначена елімінацією 
семантичної однозначності слова. Досліджуючи та обґрунтовуючи основні положення про мову, 
Л. С. Виготський зауважував: "Усюди – у фонетиці, в морфології, в лексиці та семантиці, навіть у 
ритміці, метриці й музиці – за граматичними чи формальними категоріями приховані психологічні" 
[1: 310]. Велике ідейно-художнє навантаження на слово стає однією з важливих прикмет 
психологічної малої прози В. Фолкнера та М. Хвильового. Це, з одного боку, продиктовано законом 
"новелістичної концентрації" [2: 8], а з іншого, специфікою об’єкта художнього зображення – 
прихованих глибин людської психології. Дослідження лексичних засобів маніфестації психологізму в 
малій прозі американського та українського письменників, а також виявлення типологічних збігів та 
відмінностей у поетикальному зрізі новелістики обох авторів визначає мету нашої розвідки. Її 
актуальність зумовлена потребою з’ясування загальних закономірностей розвитку модерністської 
літератури в аспекті оновлення засобів вираження внутрішнього світу людини і відсутністю 
компаративних досліджень художньої спадщини Хвильового і Фолкнера. 

Психологізм рівномірно проймає всю тканину творів Фолкнера та Хвильового значною мірою 
завдяки специфічному добору або ж творенню слів. На вербальному рівні малої прози обох 
письменників виділяються, перш за все, слова, семантика яких безпосередньо пов’язана зі сферою 
психічного; стосовно людини вони можуть виступати у якості ознаки, діяльності чи стану (категорії 
прикмети, чинності, і стану нашого "я", які виділив С. Балей [3: 136-137]). 

З цього приводу дослідники творчості Фолкнера неодноразово говорили про ад’єктивність його 
прози [4: 44]. Там, де інші письменники, зокрема й Хвильовий, застосували б один-два епітета чи 
синонімічних означення, американський новеліст нагнітає атмосферу, конструюючи ланцюжки 
епітетів-прикметників до означуваного слова: "…and soon the jasmine in the garden began to smell with 
evening, coming into the room in slow waves almost palpable; thick, sweet, oversweet" [5: 731]. ("і 
незабаром із саду почав доноситись вечірній аромат жасмину; він вливався в кімнату повільними, 
майже відчутними хвилями, густими, солодкими, паморочливо солодкими" [Переклад наш. – О.С.]). 
Або ж: "His father spoke for the first time, his voice cold and harsh, level, without emphasis" [5: 5]. ("Аж 
тепер уперше озвався батько. Голос його звучав холодно й різко, рівно, без усякого виразу" [6: 261]). 

Психологічно навантажити свою прозу американському письменнику вдається завдяки 
частотному вживанню таких, згідно з визначенням І. Кашкіна, "патетичних та штучних епітетів" [7: 
177], як irrevocable, immortal, immemorial, immutable, imponderable, impervious… Подібними епітетами 
насичена, наприклад, новела "Персі Грімм": "irrevocable evocation", "immemorial sound", "immobile 
faces", "something irresistible", "implacable undeviation". На думку М. Данеліа, "саме цими епітетами 
виражена невгамовність, емоційна глибина, напруженість стилю Фолкнера" [8: 67]. Водночас 
селекція подібних прикметників створює психологічне враження таємничої недосяжності та 
невловимості для людини. Зауважимо, що модерністська естетика – це переважно естетика 
таємничого й незнайомого. Очевидний потяг до незвіданого проявляється і у творах Хвильового, 
зокрема на мовному рівні, про що свідчить питома вага епітетів із префіксом не- і без-, які, на думку 
Г. Майфета, "втілюють майбутнє або абстрактно-метафоричний план майбутнього" [9: 66]. Так, у 
тезаурусі автора "Синіх етюдів" досить часто зустрічаємо синонімічні варіації подібних словотворів: 
невідомий, незнайомий, неможливий, незносний, неосяжний, неспокійний, невідомість, нікуди, 
безмежний, безгранний, безсилий, безвихідний, які поряд з тим, що моделюють фантастичну 
деформацію реальності, відкривають таємничий світ людського "я". Основною складовою цього світу 
виступає відчуття душевної невизначеності, внутрішньої роздвоєності, екзистенційного безвихіддя, 
що в буквальному смислі пронизує всю вербальну тканину новели "Я (Романтика)": "невідомі віки", 
"неможливий біль", "незносна мука", "неможливі дні", "незносні тривоги", "неможливе узлісся", 
"неможлива радість". Спільне, характерне для Хвильового та Фолкнера, використання лексичних 
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форм з близькими за семантикою префіксами не-, без-, im-, ir-, засвідчує ізоморфізм їх новелістичної 
психопоетики.  

Варто також зауважити, що досить традиційні, усталені означення по-новому артикулюються 
письменниками, набувають психологічної семантики, виступаючи своєрідним кодом до 
модерністської концепції людини. Такі епітети можна назвати психологічними. Їх художня 
функціональність полягає у підкресленні домінантної психологічної риси в образі персонажа. 
Потрапивши в нове семантичне поле, вони призначені збагачувати це поле новим психоемоційним 
змістом. У цьому плані у Хвильового привертає увагу декілька синонімічних рядів прикметників: 
1) глибокий – далекий – глухий – закинутий; 2) анемічний – матовий – зажурений – знеможений – 
зморений; 3) злочинний – звірячий – хижий – зацькований. Акцентуємо також потужну сугестивність 
епітета "безвихідний", який, зокрема у контексті новели "Я (Романтика)", "передає ідею смерті" [10: 
10]: "…це ж він мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт" [11: 326]; "Я рішуче повертаюсь і хочу 
сказати безвихідне: – Розстрілять!.." [11: 331]; "Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама 
смерть" [11: 337]; "Тоді я звів цю безвихідну голову й пожадливо впився устами в білий лоб" [11: 
339]. Аналогічна ідейно-емоційна домінанта закріплюється Фолкнером за наступними 
прикметниками: inevitable – inextricable – inescapable – irresistible.  

Простежувана у Фолкнера тенденція до нагромадженням прикметників іноді допомагає 
письменнику створювати безпосереднє відчуття самотності персонажа, як от у новелі "Брожка": "The 
house seemed still to be filled with the shrill sound of the telephone like a stubborn echo. Then he began to 
hear the clock on the mantel, reiterant, cold, not loud" [5: 657]. ("Здавалось, що пронизливий телефонний 
дзвінок, наче набридлива луна, переповнював будинок. Потім він почув цокання годинника на каміні 
– звук був розмірений, холодний, неголосний" [Переклад наш. – О.С.]). Апологія самотності дуже 
близька світогляду Хвильового. Але, на відміну від Фолкнера з його очевидним тяжінням до 
ад’єктивності, український письменник актуалізує алієнацію людини в суспільстві за допомогою 
концентрації іменників: "Тоді в калейдоскопі: – жита, степи, гони й північний туман із осінньої 
магістралі. Провалюються темні горизонти, оселі, байраки, глухі нетрі. Виростають фабричні 
посьолки, содові заводи, шахти, домни. Експрес перелітає яри, могили, похмурі перевали, і чути 
далекий надзвичайний гул" [11: 357]; або ж градації прислівників: "Заводський паркан перстеніє 
мармурово: сіверко, димно, похмуро" [11: 169]. Прикметно, що саме категорія стану зазвичай стає 
ключовою в мовно-образному втіленні психічної драми головних героїв Хвильового, для розкриття 
якої письменник віднаходить однорідний в емоційно-оцінному плані епітетний ряд, як, наприклад, у 
новелі "Юрко": нудно, одноманітно, тоскно, глухо, душно.    

У цілому аналіз мовно-естетичних параметрів збірки "Сині етюди" показує, що український 
письменник також майстерно оперує прикметниками, але не так часто та інтенсивно, як це робить 
його американський сучасник. Згідно із загальною романтичною стилістикою малої прози 
Хвильового деякі метафоричні епітети автора носять лірико-романтичний характер: "замріяні степи", 
"солодкий дух", "сторожкі ночі", "діамантова паморозь", "бузиновий погляд", "запашні бур’яни", 
"васильковий сум". Водночас у новелах письменника можна знайти і менш романтизовані, чуттєві 
образи: "смердюче промислове місто", "здивовані очі", "сухе повітря", "дика ніч", "гнітюче 
безгоміння", "неприємний регіт", що зближає обох новелістів, адже й американський письменник 
схильний до похмурих, прозаїчних, предметних епітетів: "dun smoke", "dead voice", "muddy eyes", 
"frozen ferocity", "dry dust".  

Щодо аксіологічної характеристики епітетів, то в лексиконі обох письменників більшість із них 
несе на собі негативну конотацію, що створює напружений, тривожний настрій. Саме цим 
пояснюється часте використання синкретичних епітетів, які об’єднують чуттєво-емоційний зміст із 
суперечливим світом дійсності [9: 67]: dusty, pale, dim, hard, doomed, mortal, dry, dark, grim, dead – у 
Фолкнера, та семантично близьких їм: тривожний, сторожкий, важкий, сухий, дикий, похмурий, 
осінній, глухий, зажурний – у Хвильового.  

Словесно-семантичне оформлення художнього тексту як у Фолкнера, так і у Хвильового не 
позбавлене психологічної амбівалентності, що органічно співвідноситься із суперечливим душевним 
станом, думками та настроями головних героїв. Матеріалізувати контрадикторність внутрішнього 
світу своїх персонажів американському письменнику вдається, в першу чергу, завдяки аплікації таких 
специфічних означень, як without heat, without envy, without sorrow, without rancour, without anger, 
without rage. Поєднання заперечної частки without з емоційно насиченими словами: heat, anger, 
rancour, rage, haste, regret, demur і т.п., імплікує внутрішню двоплановість створеного образу. З цією 
метою український новеліст використовує прийом нанизування антонімічних епітетів: "Ішли: Юрко, 
Остап – люди однакові, люди різні. (Приходили дні – холодні й теплі, близькі, далекі… люди 
однакові, люди різні)" [11: 167]; "Сказав просто, було непросто" [11: 173]; "Це було найвище таїнство, 
бо люди темні, неясні, як туман, виходили звідси з радістю криничної прозорої води" [11: 209]. У 
свою чергу І. Кашкін, досліджуючи особливості індивідуального стилю американського автора, 
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зазначає, що і "для контрастної поетики Фолкнера характерне зіткнення ніби непоєднуваних понять 
та епітетів" [7: 177]. На нашу думку, в поетикальному зрізі новелістики Фолкнера дана специфічна 
риса адекватно втілюється за допомогою такого стилістичного засобу, як оксиморон: "soundless 
words", "cold with fire", "frozen ferocity", "swamp angel", "soundless thunder", "burdened with freedom", 
"irrevocable evocation". Створювані за допомогою цього художнього засобу образи очевидно 
перегукуються із оксиморонними виразами, які знаходимо на сторінках "Синіх етюдів": "безшумні 
шуми", "холодне сонце", "зимова весна", "мовчазний концерт", "мовчазно шуміли". Симптоматично, 
що в обох новелістів подібні словосполучення сприяють акцентуванню психологічної домінанти, 
увиразненню настроєвого тла їхніх новел. 

Спільним, характерним для обох письменників, є принцип добору лексики, що пов’язана із 
сферою сенсорних вражень. Перцептивні точки, які уможливлюють тонке нюансування внутрішнього 
світу персонажів, охоплюють такі важливі, суб’єктивізовані відчуття людини, як смак, запах, зір, 
слух. "Перехід від абстрактності символічної (однозначної) до конкретної сторони предмета, 
насамперед чуттєво-емоційної" [9: 66] вважаємо закономірним для імпресіоністичної парадигми 
Хвильового. Щодо настроєвого інструментарію, якому підпорядковуються всі чуттєві імпресії 
протагоністів, то у збірці "Сині етюди" виділяються новели "Пудель" та "Синій листопад", "де 
чутливо вловлено миттєві зорові, слухові, дотикові, нюхові враження, що виступають основним 
засобом характеристики внутрішнього стану героїв" [12: 19]. Марія із "Синього листопаду" наділена 
винятковою чутливістю до всіх проявів зовнішнього світу. Її невідступно переслідують гострі осінні 
запахи: "Невідомо чий запах – сосни, гірських трав, чи то пахтить синій листопад" [11: 207], "пахло 
ріллею, ґрунтом" [11: 209]; бентежать тривожні звуки: "…буває в синю ніч зарипить далеко журавель 
– витягують воду" [11: 207], "у стіну глухо входили цвяхи" [11: 216]; психологічно пригнічують 
похмурі оточуючі образи: "маячило кволе сонце" [11: 215], "і дороги бігли – чорні, степові" [11: 215], 
"розтаборилась півтемрява. Теж зів’яла" [11: 218]. Таке загострене сприйняття природних явищ чи 
людських акцій тісно пов’язане з граничним душевним станом героїні, з її суб’єктивними асоціаціями 
амбівалентного характеру. І гострий сосновий дух, і зів’ялі гірські трави, і стукіт молотків об стіну 
насторожують Марію, посилюють тривогу й страх, адже все це не стільки нагадує про наближення 
свята, скільки підсвідомо асоціюється із невідворотною смертю коханого.  

Суголосно Хвильовому, Фолкнер також тяжіє до такого художнього мовлення, в якому б 
безпосередньо втілювалось конкретно-чуттєве, перцептивне сприйняття дійсності. Письменник 
обігрує звуки, запахи, світло та колір з метою психологічно точно відтворити рецепцію світу 
персонажами, підсилити їх емоційне враження. Показовими в цьому плані є, пропущені крізь 
суб’єктивне сприйняття персонажа, пасажі із новели "Западина": "Gunfire comes across the pale spring 
noon like a prolonged clashing of hail on an endless metal roof" [5: 466] ("Гарматні вистріли звучать у 
блідому весняному полудні, наче безупинний гуркіт граду по безкінечному металевому даху" 
[Переклад наш. – О.С.]); "Light, the wan and drowsy sunlight, is laked in the valley, stagnant, bodiless, 
without heat" [5: 470] ("У міжгір’ї, наче озеро, хвилюється сонячне світло, бліде і заспане, застояне, 
безтілесне, холодне" [Переклад наш. – О.С.]). У новелі "Запах вербени" письменник йде навіть далі й 
досягає наочності та достовірності в зображенні психологічного стану головного героя саме завдяки 
тривимірності чуттєвих вражень: "After a while the whippoorwills stopped and I heard the first day bird, a 
mockingbird. It had sung all night too but now it was the day song, no longer the drowsy moony fluting. 
Then they all began – the sparrows from the stable, the thrust that lived in Aunt Jenny’s garden, and I heard a 
quail too from the pasture and now there was light in the room. But I didn’t move at once. I still lay on the 
bed (I hadn’t undressed) with my hands under my head and the scent of Drusilla’s verbena faint from where 
my coat lay on a chair, watching the light grow, watching it turn rosy with the sun" [13: 182-183]. 
("Незабаром козодої затихли, і я почув першого пересмішника. Він і вночі співав, але тепер це була 
його ранкова пісня, а не сонливо замріяне насвистування. Потім приєдналась і решта – зацвірінькали 
горобці біля стайні, дрізд у тітчиному садку і навіть перепел десь на пасовиську – і в кімнаті 
посвітлішало. Проте я не відразу встав, а продовжував лежати в ліжку (я не роздягався), заклавши 
руки за голову і відчуваючи слабкий запах вербени, що линув від кинутого на стілець сюртука, 
спостерігав, як розростається світло, поступово набуває рожевого від сонця кольору" [Переклад наш. 
– О.С.]). Цікаво, що опис світанку з новели Хвильового "Пудель" за багатьма ознаками дуже подібний 
до Фолкнерового стилю: "На сході невідомо ріс день. Починався світлими стежками. Запахло ранком. 
Ріс невідомо ранок. І впали на обрій бліді червінці. Кричали з сіл півні, і тремтіла земля, горіла буйна 
земля. Скоро зійде сонце, зазвучить проміння, і хтось упаде на землю, і хтось крикне збентежений 
крик" [11: 356]. Однак, попри типологічну схожість прийому, письменники акцентують різнорідні 
психологічні домінанти своїх персонажів: умиротворений спокій, внутрішня стриманість та 
життєрадісні відчуття Баярда ("Запах вербени") несумісні із дратівливістю, душевною втомою та 
напруженістю Сайгора. 



О. В. Ситник. Лексичні засоби маніфестації психологізму в новелістиці В. Фолкнера і М. Хвильового 

221 

Як бачимо, установка Фолкнера та Хвильового на репродукцію складного, неоднозначного й, 
водночас, багатого внутрішнього світу людини ХХ століття позначилась і на виборі та організації 
лексичного складу їх новелістики, де питома вага відводиться словам, семантика яких безпосередньо 
пов’язана зі сферою психічного. Зокрема, акцентована увага приділяється психологічним епітетам, 
які, охоплюючи граничні межі образу предметні та настроєві, стають важливим засобом творчого 
пізнання світу неповторної людської душі. Слово у Фолкнера і Хвильового, пропущене крізь 
суб’єктивну сферу, наповнюється багатогранним ідейно-емоційним змістом. Звукові, зорові, запахові, 
тактильні відчуття становлять найсуттєвішу основу психологічних образів у малій прозі обох 
письменників. 
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Ситник О. В. Лексические средства манифестации психологизма в новелистике 
У. Фолкнера и Н. Хвылевого. 

Статья посвящена исследованию лексического состава психологических новелл У. Фолкнера и 
Н. Хвылевого как  одного из способов воплощения психологизма, а также выявлению типологических 

совпадений и индивидуально-авторских особенностей психопоэтики упомянутых писателей.  
Выяснено, что установка авторов на репродукцию внутреннего мира человека ХХ века отразилась 
на выборе и организации лексического состава их новеллистики, где значительная роль отводится 

словам, семантика которых непосредственно связана со сферой психического. 

Sytnyk O. V. Lexical Means of Psychologism Manifestation in W. Faulkner and M. 
Khvylyovy’s Short-Stories. 

The article is dedicated to the research of W. Faulkner and M. Khvylyovy short stories' lexical stuff as the 
means of psychologism, and to the revelation of typology and individual peculiarities in psychopoetics of 

both authors in this item. It is found out that setting of authors on reproduction of the internal world of man 
of 20th century has influenced the choice and organization of lexical composition of their novels, where a 
considerable role is given to the words, semantics of which is directly related to the sphere of psychical. 
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СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ РОЗМІРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Стаття присвячена виявленню функціонування прикметників, що позначають поодинокий розмір у 
сучасній англійській мові. Для визначення семантичної структури кожного прикметника та їх 

взаємодії між собою досліджується лексична сполучуваність прикметників high, tall, low, short, deep, 
wide, broad, narrow, long. Отримані дані використовуються для встановлення спільних компонентів 

значення прикметників, синонімічних та антонімічних відносин. 

Розмір та параметри предметів об’єктивної дійсності є їх невід’ємною якістю та властивістю. 
Однією із самих найуживаніших та високочастотних груп слів в різних мовах є прикметники, що 
позначають поняття розміру. Як правило, дані прикметники представляють собою полісемантичні 
слова із розгалуженою ієрархією значень. В якості об’єкта даного дослідження вибрані прикметники 
high, tall, low, short, deep, wide, broad, narrow, long, як такі, що виражають своїм основним значенням 
найбільш загальні окремі параметричні характеристики властиві предметам навколишнього 
середовища. Метою вивчення є встановлення семантичного змісту прикметників на позначення 
розміру в сучасній англійській мові. 

Поняття розміру, що лежить в основі досліджуваної ЛСГ, відноситься до числа найважливіших 
категорій буття, що характеризує явища та предмети реальної дійсності. Будь-яка діяльність людини, 
її існування здійснюється в рамках певного простору і часу. Тому не викликає подиву той факт, що 
пізнавальна категоризація цих понять є досить важливою і спрямована на систематизацію даних про 
навколишнє середовище.  

Існуючи точки зору на категорію розміру стосуються принципів семантичної сполучуваності 
прикметників розміру із іменниками, що позначають предмети. В. В. Левицький висловлює думку, 
що під семантичною сполучуваністю розуміють спроможність слова, що семантично реалізується, 
сполучатись з іншими словами на рівні підкласу слів. Оскільки теорія підкласу слів у сучасній 
лінгвістиці не розроблена, підклас вичленовується неформально і тому може являти собою більше чи 
менше за обсягом угруповання (наприклад, дієслова творчості, іменники – назви осіб, прикметники, 
що позначають розмір) [1: 193]. Чи можливо стверджувати, що така сполучуваність прикметників 
розміру є довільною, оскільки кожен предмет може і повинен характеризуватись в першу чергу з 
точки зору розміру, форми та кольору [2: 116].  

Перш ніж перейти до сполучуваності варто розібратись, що таке розмір і як ми визначаємо розмір 
предметів. Розмір кожного предмету описується через наступні параметри: його висоту, глибину, 
довжину та широту. Окрім загального розміру, якому відповідають прикметники із двома основними 
семами "великий, величезний, здоровий та інші" або "маленький, невеликий, інші" та "розмір", існує 
можливість описати розмір предмета за одним із параметрів, виділяючи певну поодиноку 
характеристику предмета. Кожен із даних параметрів так само має два значення: "великий за 
висотою/глибиною/довжиною і т.і. " та "маленький". Цим значенням відповідають антонімічні пари, в 
яких представлені три семи "розмір", "великий/маленький" та "висота/ширина/довжина": високий – 
низький, глибокий – мілкий, довгий – короткий, широкий – вузький.  

У мові знаходять відображення і окремі властивості реального розміру. Слова, які виражають 
властивість тривимірності, конкретизують вказані значення в параметрах розмірності. У них 
відображенні наші кількісні оцінки просторових об’єктів, і виникнення їх пов’язано із тим, що 
людина сприймає реальний фізичний простір перш за все не у його безкінечності, а дискретно – як 
ряд співвідносних один з одним об’єктів, які піддаються порівнянню за своїми фізичними 
параметрами [3: 24]. Прикметники, що позначають поодиноку ознаку розміру, передбачають певні 
пропорції референта. Так, довгим можна назвати лише такий об’єкт, довжина якого сильно перевищує 
його інші виміри; квадратний стіл можна назвати великим, але не довгим чи широким [4: 731]. Отже, 
сполучуваність певним чином залежить від фізичних особливостей предмета, в якого розмір 
відрізняється від норми або певний параметр переважає за розміром над іншими. "Таким чином, на 
питання, чи в дійсності будь-який матеріальний об’єкт в російській мові можна характеризувати з 
точки зору його розмірів або хоча б величини, можна з впевненістю сказати "ні". Повторимо, що при 
цьому з денотативної точки зору відповідні предмети можуть бути глибокими, високими, великими, 
проте це зовсім не змінює справи: в мову "вбудована" своя система вимірювання розміру об’єктів, 
відмінна від тієї, яку людина ретельно відпрацювала в заняттях фізикою та геометрією і … 
зафіксувала в найкращих тлумачних словниках" [2: 118].  

Зв'язок між позначенням розміру і форми певного предмету підкреслює і Ю. Д. Апресян, 
зазначаючи "в наївній геометрії усвідомлення одного з вимірів предмету, такого як висота, залежить 
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від його внутрішнього улаштування, його форми, місця кріплення до іншого предмету, сусідства 
інших тіл та інше" [5: 58]. 

Є. В. Рахіліна [2: 120], досліджуючи прикметники розміру російської мови, робить висновок, що 
"високий" сполучається із іменниками, що позначають не просто вертикальні предмети, проте 
предмети з попередньо заданим положенням у просторі, наприклад, "високим" може бути предмет, 
що постійно віддалений від поверхні землі: можливо сказати "высокая ветка", але не можна "высокие 
плоды". Прикметник довгий, навпаки, характеризує як раз об’єкти, не обов’язково фіксовані у 
просторі – достатньо, щоб вони мали витягнуту форму (із значним перевищенням нормальної 
довжини над нормальною шириною), наприклад, довга мотузка, палка, огорожа, гілка і т.і. 
Прикметник широкий має три класи вживання: він може характеризувати витягнуті предмети з 
функціональними поверхнямиі, безмежні поверхні-площини, розміри отворів. Зв'язок прикметника 
глибокий з формою об’єкту явний: глибокий співвідноситься майже виключно з назвами місткостей 
постійної форми, що напрямленні горизонтально (глибока печера, нора), вертикально вниз (глибока 
ріка) та вгору (глибоке небо). 

Усі дослідження приводять до спільного висновку: кожен прикметник характеризує фізичний 
розмір свого типу іменників, проте інколи вони розділяють між собою спільні контексти. Це 
стосується і переносного значення. Метою даного дослідження є визначення відносин між 
прикметниками підгрупи поодинокої характеристики розміру в сучасній англійській мові. 

На відміну від підгрупи загального розміру система вираження розміру за окремим параметром в 
англійській мові характеризується значною стабільністю. Дана підгрупа характеризується чіткістю 
принципів вживання та, як видно з таблиці, тим фактом, що система синонімів прикметників 
поодинокої характеристики розміру нерозгалужена, крім того відсутні стилістичні синоніми.  

 
Таблиця 1. 

Прикметники поодинокої характеристики розміру 

 вертикальний, 
сема "висота" 
направлений вгору 

вертикальний, 
сема "висота" 
направлений вниз 

горизонтальний, 
сема "ширина" 

горизонтальний, 
сема "довжина" 

сема 
"маленький" 

short, low shallow  narrow short 

сема 
"великий" 

tall, high deep wide, broad long 

 
Дослідження підгрупи прикметників складається з двох етапів: встановлення об’єму лексичних 

значень прикметників на основі їх сполучуваності та з’ясування подібностей та відмінностей 
семантичних структур прикметників. 

Прикметник із значенням "довгий" зустрічається в проаналізованих творах найчастіше з усіх 
прикметників (1659 разів з загальних 4705 слововживань). Крім того, він володіє розгалуженою 
системою компонентів значень: 

1. "тривалий, довгий, великий за часовою протяжністю"; 2. "довгий, витягнутий, великий за 
фізичним розміром"; 3. "довгий, великий за одним чи декількома параметрами"; 4. "тривалий, 
великий за інтенсивністю абстрактних понять"; 5. "довгий, великий за фізичними зусиллями"; 
6. "довгий, великий за зайнятою площею"; 7. "великий за кількістю складових"; 8. "довгий, великий за 
інтенсивністю почуттів"; 9. "довгий, великий за звучанням"; 10. "довгий, великий за інтенсивністю 
освітлення"; 11. "довгий, великий про природні явища"; 12. "великий, значний за цінністю"; 
13. "великий за розміром складових". 

Особливості семантики даного прикметника полягають у тому, що хоч він вживається з усіма 
властивими для даної підгрупи іменниками, а ні за значенням, а ні за частотою вживання, він не має в 
підгрупі семантичних синонімів. Наприклад, основний сегмент значення "великий за часовою 
протяжністю" не має значного вираження в інших прикметниках із семою "великий". Антонімічні 
зв’язки для даного значення сильні із прикметниками little і short: "It seems a long time and it may be 
very short" (Хемінгуей). Частіше даному прикметнику відповідають члени підгрупи загального 
розміру, такі як great, big, large та huge.    

Ще два прикметники, що позначають горизонтальний розмір із семою "великий", мають спільне 
тлумачення в словнику ‘of vast size or scope; spacious or extensive’. Проте, не дивлячись на спільне 
словникове значення, семантична структура прикметників дещо різниться, зокрема в об’ємі значення 
та ієрархії його компонентів.  

wide broad 
1. "великий за фізичним розміром, 

широкий" – КН 8; 
1. "великий за одним чи декількома 

параметрами" – КН 10; 
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2. "великий за кількістю складових" – КН 
1; 

2. "великий, інтенсивний про освітлення" – 
КН 6; 

3. "великий за одним чи декількома 
параметрами" – КН 10; 

3. "великий за фізичним розміром, 
широкий" – КН 8; 

4. "великий за інтенсивністю абстрактних 
понять" – КН 7; 

4. "великий за інтенсивністю абстрактних 
понять" – КН 7; 

5. "великий за зайнятою площею" – КН 9; 5. "великий за зайнятою площею" – КН 9.  
6. "великий за фізичними зусиллями" – 

КН 19; 
  

7. "великий, інтенсивний про освітлення" – 
КН 6. 

 

Звернувши увагу на лексичну сполучуваність кожного прикметника, ми зможемо дати відповідь, 
чи можна вважати ці прикметники синонімами в спільних для них елементах значень. Основними 
спільними компонентами є "фізичний розмір" та "величина за одним чи декількома параметрами". 
Спільними контекстуальними партнерами відмічені назви частин тіла, одягу, частин будівель та 
меблів. Прикметник wide вживається часто з усіма зазначеними іменниками, крім того сполучається із 
назвами людей для передачі значення "товстий", у той час як для другого прикметника така 
сполучуваність не характерна і більшість слововживань зафіксована з частинами тіла. Серед 
просторових іменників для broad більш характерні іменники, що мають вираженні краї та проміжок 
між ними: coomb, gully (овраг). У решті випадків обидва прикметники розділяють спільні контексти – 
назви водяних артерій, вулиць та загальні назви простору. У сфері абстрактних понять broad 
характеризує розумову діяльність, а wide вживається з політичними поняттями – power, conspiracy та 
інші. Також, спільним є вираз "великий за фізичними зусиллями", тут прикметники характеризують 
поняття, які можуть мати значну протяжність, наприклад посмішка. Проте, в загальному прикметник 
wide володіє більшою кількістю можливих контекстуальних партнерів і, відповідно, сегментів 
значення.  

У вертикальній площині існує три прикметника, два з них мають направленість вгору, один – вниз. 
Перший з них – tall – має досить обмежену структуру значення, в який один компонент виділяється 
як основний: "фізичний розмір". Саме це значення є спільним для tall та high, в якому вони 
взаємозамінні, тобто є синонімами. Про це свідчить наявність спільних контекстів, в яких обидва 
прикметники передають значення "високий, великий, витягнутий вертикально вгору": armoire, cliff, 
mountains, grass, reed. Проте, навіть в даному сегменті значення контекстуальні партнери 
прикметників різняться. Із загальної кількості 62 слововживання 38 контекстуальних партнерів tall це 
назви людей: man, people, woman, girl, capitan, officer, driver. Другий прикметник у відповідних 
словосполученнях не був зафіксований. Крім цього, різниця у значенні полягає в тому, що high інколи 
вказує не на висоту безпосередньо предмета, а на його розміщення від певної поверхні, в той час як 
tall – саме на розмір конкретного предмета: "The window was high, I knew she couldn’t get out without 
my hearing, and it was quite a drop" (Фаулз) – "And there are tall, wide windows that open, and outside, in 
the streets, there is the spring" (Хемінгуей). Прикметник deep сполучається із іменниками, яким 
властиве поняття глибини – це може бути посуд, кармани, меблі, такі як крісло, частини тіла (очі) та 
інше.  

З погляду на інші семеми, прикметник tall зрідка вживається із 1) абстрактними поняттями – "Then 
she came into the room, shining in her youth and tall striding beauty" (Хемінгуей); 2) природними 
явищами та катастрофами – "The smoke rose from the chimneys, tall and straight" (Де Мор’є); 
3) просторовими поняттями – "There was a small bridge and, a hundred yards to the left of that, a chapel, 
which was linked to the road by a tall avenue of cypresses" (Фаулз). 

Два інших прикметника у вертикальній площині мають ширшу сполучуваність і більший об’єм 
семантичного значення. Так, семантична структура прикметника deep складається з наступних 
елементів: великий за параметрами; інтенсивний про фізичні зусилля; інтенсивний про почуття та 
емоції; інтенсивний про абстрактні поняття; великий за фізичним розміром; інтенсивним за звучання; 
інтенсивний за кольором; великий про часові проміжки; цінний; інтенсивний про природні явища; 
великий за зайнятою площею; інтенсивний за запахом; інтенсивний за освітленням. Елемент high 
зафіксовано у сполученні з іменниками, що належать до 14 з 20 виділених підгруп: фізичні предмети; 
параметричні іменники; майстерність; соціальний стан чи походження; природні явища; іменники, які 
характеризуються зайнятою площею; збірні поняття; матеріальні цінності; абстрактні поняття; 
почуття та емоції; фізичні зусилля; звуки; часові проміжки; колір; запах; освітлення. Серед них 
прикметник володіє значущою сполучуваністю з позначеннями соціального стану чи походження та 
майстерності, просторовими іменниками, природними явищами, фізичними предметами, збірними 
поняттями. В деяких з цих випадків прикметник виходить за межі своєї підгрупи і виступає 
синонімом до таких прикметників загального розміру як great, big: соціальний статус: "he had refused 
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his Pope’s offers for higher clerical stations many times" (Браун); майстерність: "an oldworld banker in a 
high tech world" (Браун).  

Також, даний прикметник наближається до елемента great в значенні "великий, надзвичайний" із 
відтінком "піднесений, благородний". Певним чином це реалізується у сполученні із абстрактними 
поняттями та почуттями. Іменники із зазначених груп знаходяться в межах від нейтральних до 
позитивних понять, наприклад абстрактні іменники culture, opinion, intelligence, importance, interest, 
order, good, truth; почуття – morale, pleasure, good humour, serenity, elation. Що, внаслідок трактування 
людиною високого як божественного, відділяє сполучуваність даного прикметника із абстрактними 
поняттями та почуттями від інших прикметників розміру, конотація яких є нейтральною.  

Значення прикметника deep у сполученні із абстрактними іменниками і, особливо, почуттями 
близьке до того, що виражає прикметник huge із вказаними іменниками – надзвичайну інтенсивність: 
"This woman went into deep mourning. Nothing in the house was allowed to be changed. The dead man's 
clothes still hung in his wardrobe, his pipe lay beside his favorite chair, even some letters that came 
addressed' to him after his death"; "This hour the most dreaded? The one I shall remember with the deepest 
remorse till the day I die?" (Фаулз). Метафоричне перенесення значення від "глибокий за фізичним 
розміром" до "інтенсивний про почуття та абстрактні поняття" відбулось шляхом наступних 
трансформацій: глибокий об’єкт – глибоке поняття – глибоке почуття – почуття, що залишає 
глибокий слід – інтенсивне почуття. Ще одна спрямованість розвитку семантики прикметника deep до 
позначення "таємний, прихований": "Just as he could never turn and in-quire of her what deepest motive 
caused this relationship" (Фаулз). 

Цікавими є взаємовідносини трьох прикметників підгрупи в значенні "інтенсивність звучання". 
Прикметники deep та high, не зважаючи на однакову сему "великий" в своєму значенні, виступають 
антонімами один до одного саме через сему напрямленості та фізіологічні особливості утворення 
звуків. Deep voice має теж саме значення, що й вираз low voice: "Berrendo heard the deep hoarse voice 
of Sordo from the hilltop" (Хемінгуей) – "She started to talk in a low hoarse voice" (Фаулз). Обидва 
прикметника зустрічаються паралельно із такими прикметниками як "хриплий", "гортанний", 
"грубий", "інтимний". Прикметник high супроводжується словами "голосний", "різкий", 
"надтріснутий" і часто характеризує крик людей чи птахів, звуки тварин.  

Певна протилежність значень спостерігається на рівні значення "інтенсивність кольору", адже, 
якщо синонімом прикметника high є bright, для deep синонімом є dark: "It was high blue and the clouds 
white cumulus and he welcomed his father's presence at the bar" (Хемінгуей), "a deep blue patch of sky but 
jeering up into a blanket of smoke" (Голдінг). Взагалі, серед усіх прикметників розміру в англійській 
мові тільки high і deep позначають насиченість кольору.  

Кількість членів підгрупи поодинокого розміру із семою "маленький" підкреслює 
непропорційність вираження величини та малості в мові. Серед чотирьох виділених елементів 
достатню для аналізу кількість слововживань мають тільки три – narrow, short, low. Якщо останні два 
елементи підгрупи вживаються для позначення вертикального розміру і в деяких випадках можуть 
мати спільні значення, то перший прикметник із семами "ширина" та "горизонтальне направлення" не 
вступає в тісні зв’язки із short та low. Структура значення narrow як і його семантична сполучуваність 
ближче до антонімічних прикметників broad і wide. Через відсутність другого елемента із подібним 
значенням narrow охоплює особливості обох прикметників, позначаючи розмір як суцільних 
предметів, так і розмір між двох точок. Та все ж таки, семантично прикметник ближчий до елемента 
broad. Прикметники short та low позначають вертикальну направленість і розрізняють особливості 
своєї сполучуваності на тих самих засадах, що й tall та high. Short позначає вертикальний розмір як 
такий, сполучається із іменниками, що позначають людей, одяг, природні об’єкти, тощо. Low, 
наслідуючи в своїй семантиці особливості high, позначає вертикальний розмір від певної поверхні, 
сполучається із іменниками – sun, clouds, plane, sky та іншими. Зв'язок low з high підтверджується і 
іншими сегментами значень: можливість low позначати інтенсивність звуків, соціальний стан чи 
походження, розмір за просторовими показниками, інтенсивність абстрактних понять та почуттів, 
інтенсивність природних явищ, прикладених фізичних зусиль. 

Цікавим з точки зору його семантики є прикметник short, який може позначати як вертикальну, 
так і горизонтальні направленість. Завдяки такій особливості даному прикметнику властиві значущі 
зв’язки із більшістю з прикметників поодинокої характеристики розміру: tall, long, low, narrow.  

Отже, розглянувши особливості реалізації категорії розміру в сучасній англійській мові, ми 
можемо зробити наступні висновки: 

1. Прикметники розміру являють собою полісемантичні слова із розгалуженою ієрархією 
значень. 

2. Прикметники розміру мають ширшу семантичну сполучуваність ніж інші групи 
прикметників, проте ця сполучуваність регламентується певним внутрішнім законам мови. 
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3. Прикметник може належати більш ніж одній площині, позначаючи різну направленість. При 
цьому він займає більш значуще місце в групі, оскільки володіє більшою кількістю сильних зв’язків з 
іншими прикметниками. 

4. Прикметники розміру мають здатність вступати в синонімічні зв’язки із різними 
прикметниками в залежності від сегменту значення. Синонімами можуть виступати прикметники 
поодинокої характеристики розміру і загального розміру. Протилежне значення сем, як наприклад 
"великий" - "маленький", не стає перешкодою при утворені синонімічного ряду для вираження 
певного сегменту значення. Значення в даному випадку базується на особливостях іменників, в 
сполученні із якими реалізується дане значення. 
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Соловьёва О. В. Семантическая категория размера в современном английском языке. 

Статья посвящена  установлению особенностей функционирования прилагательных, обозначающих 
одиночный размер в современном английском языке. Для определения семантически структуры 

каждого прилагательного и их взаимодействия между собой исследуется лексическая сочетаемость 
прилагательных high, tall, low, short, deep, wide, broad, narrow, long. Полученные данные 

используются для установления общих компонентов значение прилагательных, синонимических и 
антонимических отношений. 

Soloviova O. V. Semantic Category of Size in Modern English.  

The article is devoted to the revealing of the functional characteristics of the adjectives that denote size in 
modern English. To determine the semantic structure of adjectives and interaction between them semantic 
compatibility of adjectives high, tall, low, short, deep, wide, broad, narrow, long was studied. This data is 

used to establish the joint components of meaning of the adjectives, synonymous and antonymous relations. 
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ЕЛЕМЕНТИ ЧИСЛОВОЇ СИМВОЛІКИ В "ПОЕЗІЇ І ПРАВДІ" Й.-В. ГЕТЕ 

Статтю присвячено розгляду одного з елементів символіки ″Поезії і правди″ Й.-В. Гете. 
Узагальнено містичні погляди на число дванадцять як на глибоко символічне число.  
Здійснено спробу інтерпретації наявного в першій фразі автобіографії Гете його 
поетичного вимислу. Вивчення тексту твору дає підстави говорити про елементи 

поетичної трансформації автобіографом свого життя. 

Запропонована стаття продовжує ряд попередніх досліджень, присвячених вивченню жанрово-
стилістичних особливостей "Поезії і правди" Й.-В. Гете (1749-1832) [1; 2; 3]. Підкреслимо, що "Поезія 
і правда" є найвідомішим твором автобіографічного жанру, який дав можливість найповніше 
зобразити людину в її індивідуальних стосунках із навколишнім світом. Створена на основі власного 
світорозуміння, ця автобіографія демонструє абсолютно новий підхід до вивчення особистості. 
Незважаючи на те, що дослідження творчості Й.-В. Гете відзначене неабиякою широтою і 
багатогранністю (А. А. Анікст, М. М. Бахтін, М. М. Вільмонт, В. М. Жирмунський, Д. В. Затонський, 
І. Л. Лагутіна, Д. Л. Чавчанідзе, М. С. Шагінян та ін.), і на сьогоднішній день воно залишається 
актуальним і перспективним напрямком української літературознавчої науки. Слід констатувати, що 
широко представлене в сучасному зарубіжному літературознавстві (навіть і на теренах азійського 
культурного простору) вивчення "Поезії і правди" сьогодні відзначене лише окремими роботами 
українських дослідників (Д. В. Затонський, Б. Б. Шалагінов, А .Г. Цяпа). "Поезія і правда" 
здебільшого приваблює літературознавців як багатий матеріал для вивчення формування особистості 
Гете, а її художня специфіка дещо випадає з поля зору. Одним із таких важливих, але недостатньо 
досліджених моментів української гетеани є проблема символу, яка здатна сприяти виявленню 
функціональних ознак, що організовують творчість Гете як цілісну систему. 

У дослідженні І. М. Лагутіної розгляд питання символіки "Поезії і правди" вибудовується на 
основі аналізу вставної казки "Новий Паріс" [1: 218-246]. Метою нашої розвідки є інтерпретація числа 
дванадцять, яке підкреслено акцентується в першій фразі "Поезії і правди" Гете, а також виявлення 
взаємозв’язку цього числового символу із цілісністю художнього світу гетевської автобіографії. 
Предметом запропонованого дослідження виступає текст автобіографії Гете, зокрема її багатозначний 
астральний початок, що вже став хрестоматійним для багатьох біографів. 

Німецький дослідник Е. Емріх вважає, що при аналізі художньої творчості Гете слід виходити з 
того, що кожен його твір скріплений єдиним центральним символом, у якому прихована та одночасно 
відкрита тайна всієї поезії [5: 186]. Мистецький символ є універсальною естетичною категорією, що 
розкривається через зіставлення із суміжними категоріями, це образ, узятий в аспекті своєї 
знаковості. Кожен символ є образом. Предметний образ і глибинний смисл виступають у структурі 
символу двома полюсами. Зрілий Гете розуміє усі форми людської творчості як символи живого, 
вічного становлення. Він пов’язує невловимість і неподільність символів не з містичним потойбіччям, 
а з життєвим обмеженням начал, які виражаються через символ [6: 160]. Пошук та інтерпретація 
головного символу є одним із завдань кожного дослідника літературної спадщини великого 
письменника. У нашому випадку таким центральним символом "Поезії і правди" Гете виступає 
дванадцятий удар годинника, що підсилюється його числовим компонентом. Зауважимо, що в 
німецькому літературознавстві визначальними символічними елементами всієї гетевської поетичної 
творчості називаються дзеркало, граніт, світло, печера, золото, покривало і т.д. Саме ці елементи 
надають їй єдності та глибини, чуттєвості та чіткості висловлювання [7: 50]. У своїй творчості Гете 
створив надзвичайно велику кількість образів-символів, черпаючи їх з народних переказів, легенд і 
міфів, а також із світу своєї багатої фантазії. 

Як відомо, в художньому творі числова символіка може бути представлена у трьох аспектах:  
1) композиція тексту художнього твору, приклад того, як числова символіка, втілена в структурі 

художнього цілого, виражає ідейно-естетичний зміст твору; 
2) просторово-часовий світ художнього твору, що найтісніше пов'язаний із міфопоетичною 

традицією числової символіки, котра відображає архаїчні уявлення про простір і час; 
3) художній образ, що представляє випадки, коли числова символіка репрезентована поетичними 

образами даного художнього твору [8]. У розглядуваному нами випадку числова символіка перебуває 
в тісному зв’язку з міфопоетичною традицією та виражає ідейно-естетичний зміст усього твору.  

Про своє народження Гете говорить коротко та лаконічно. Але дванадцятий удар годинника, рівно 
з яким, як стверджує Гете, він народився, надає цій події особливої піднесеності: "28 серпня 1749 
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року, в полудень, рівно з дванадцятим ударом годинника, я народився у Франкфурті на Майні"1 ("Am 
28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt") [9: 
13]. Підкреслений Гете дванадцятий удар годинника може бути проаналізований у рамках 
нумерології, яка передбачає тлумачення символічного значення дат у житті людини, та в рамках 
символології, об’єктом дослідження якої є всі числа художнього тексту та всі символічні смисли цих 
чисел. Бій годинника завжди символізує щось нове, переломне, досі незвідане. Дванадцятий удар 
годинника – це символічне проголошення народження особливої людини на порозі нового часу. І вже 
найперша фраза автобіографії Гете дає читачеві можливість відчути усвідомлення цією людиною 
своєї неординарності, особливості та вибраності. Принагідно слід зауважити, що Гете завжди 
проявляв неабиякий інтерес до числової символіки, про що йдеться в книзі німецьких авторів 
Ф.-К. Ендреса та А. Шіммель "Містерія числа" [10]. 

Глибоким символізмом відзначена широко відома гетевська фраза: "Розташування світил було 
щасливим: Сонце, знаходячись під знаком Діви, стояло в зеніті. Юпітер і Венера поглядали на нього 
дружелюбно, Меркурій без відрази, Сатурн і Марс нічим себе не проявляли; тільки повний Місяць 
був тим сильнішим у своєму протистоянні, що настав його планетний час" ("Die Konstellation war 
glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten 
sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig, Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der 
soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde 
eingetreten war") [9: 13]. На думку І. М. Лаутіної, вплив Сатурна, Юпітера та Венери проголосили 
народження великого поета. До речі, саме ці планети є особливо виділені в роботах, присвячених 
астрологічній медицині та в дослідженнях Джордано Бруно. Створені Гете в "Новому Парісі" образи 
"трьох сильфід" корелюють з названими планетами та співвідносять вимисел казки, де розповідається 
про символічне народження Гете-поета, і правду автобіографії, де мова йде вже про реальне 
народження Гете-людини [4: 243]. Зауважимо, що ХІХ століття було позначене широким пануванням 
матеріалістичного світогляду. Престиж астрологічної науки на цей час був втрачений. У цілому 
можна сказати, що в кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. європейська астрологія зникає зі світу 
академічної науки. Але Гете не губить до неї інтересу, багато часу віддає вивченню та складанню 
гороскопів, підтримує тісні контакти з людьми, що цікавилися питаннями цієї науки. Гете добре 
володів специфічною мовою астрології. Вивчення творчої спадщини Гельмонта (1579-1644), Агриппи 
Неттесгеймського (1486-1535, Парацельса (1493-1541) знайшло своє відображення при написанні 
"Фауста". 

Зацікавленість Гете символікою числа дає нам підстави дещо глибше проаналізувати містичні 
погляди на число дванадцять і ширше торкнутися питання числової символіки. На сторінках згаданої 
книги про магію чисел ім’я Гете зустрічається неодноразово. Це є ще одним свідченням того, що 
числова символіка знаходить своє відображення у творчості Гете: "Те, що знання числових містичних 
зв’язків було дуже поширеним у німецькому класицизмі та романтизмі, видно з різних натяків Гете на 
таємницю окремих чисел, які повсюди зустрічаються у його творах" [10: 39]. Загальна ідея книги 
"Містерія числа" полягає в тому, що число впливає на суть речей, які йому є підпорядковані. Крім 
цього, число вважається посередником між божественним і земним. Висновок про те, що виконання з 
числами певних дій впливає на пов’язані з цими числами речі, близький до думки Гете, що числа не 
керують світом, а показують, як керується світ. Поділ чисел на парні та непарні також відображає дві 
сторони будь-якої речі. Оскільки число дванадцять є парним, доречною буде наведена в даній книзі 
інформація про парні числа. Парні числа відповідають безмежності, оскільки безмежними є 
можливості їхнього ділення. Крім цього, парні числа несуть у собі численність і перебувають у 
зв’язку з темною чи навіть злою силою. Число відігравало важливу роль у ритуальних дійствах, у 
народних і літературних текстах. Деякі числа обожнювали, наділяли особливими магічними 
властивостями. Причина цього явища полягає в тому, що число було сакралізованим засобом, з 
допомогою якого репродукувалася структура космосу. Але звернемося знову до числа дванадцять і 
простежимо закладений у ньому символізм. 

Числу дванадцять у всі часи відводилася особлива роль, як числу знаків зодіаку. Воно завжди 
вважалося універсальним числом, оскільки розглядалося як продукт тілесного та духовного та як 
символ "філософського каменя". На думку древніх вавилонців, місяць проходив дванадцять так 
званих станцій. Дванадцять південних і дванадцять північних зір, відомих у давнину, виступали в 
міфології суддями живих і мертвих. У древні часи визнавалося існування дванадцяти небесних дверей 
і дванадцяти дверей до підземного світу. Число дванадцять зустрічається у стародавніх легендах, 
міфах, казках, переказах. Воно може використовуватися для позначення кількості (дванадцять богів 
чи героїв) та для позначення часу (події відбувалися протягом дванадцяти годин чи років). Міф про 
Геракла також включає в себе це число, оскільки Геракл повинен був здійснити дванадцять подвигів. 

                                                        
1 Тут і надалі переклад з німецької мій, Г.Ш. 
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Як символічне біблійне число, число дванадцять широко представлене у християнській релігії. 
Христос, який в дванадцять років прийшов у Божий Храм, вибрав собі згодом саме дванадцять 
апостолів. Хресна дорога Христа включає в себе дванадцять станцій. В алегоричному розумінні 
Христос – день, дванадцять годин якого є дванадцятьма апостолами.  

Глибокий символізм закладений у виведенні числа дванадцять множенням три на чотири. У цьому 
випадку число дванадцять виступає завданням для дванадцяти апостолів поширювати віру в Святу 
Трійцю на всіх чотирьох частинах світу. Символікою цього числа пронизаний образ церкви. Згадаймо 
і карту світу, намальовану в 1515 році відомим німецьким художником А. Дюрером (1471-1528), на 
якій наша планета зображена в оточенні дванадцяти вітрів. Відомий французький теоретик живопису 
Роже де Пиль (1635-1709) побудував дванадцятиступеневий круг. В основі дюжини, 
використовуваної у практиці лічби, також є число дванадцять. Число дванадцять є образом вищого 
порядку та повноти. З його допомогою структуруються простір і час, воно тісно пов’язане з 
символікою колеса та круга. Згідно з древніми уявленнями, людська доля розгортається у дванадцяти 
семиліттях. Поширення числа дванадцять в новорічних обрядах зумовлене його значенням у якості 
повного космічного циклу.  

Особливою магією наділена дванадцята година ночі – північ, коли за народними повір’ями, 
тварини та духи можуть розмовляти. Прикладом магічної сили дванадцятої години ночі є цитата з 
вірша Гете "Шукач скарбів" (1797): 

Und ich sah ein Licht von weitem, 
Und es kam gleich einem Sterne 
Hinten aus der fernsten Ferne, 

Eben als es Zwölfe schlug. 
І я побачив вдалині світло // яке виходило наче зірка // позаду з дальньої далини // якраз в той час, 

як било дванадцять/ [11: 44-45]. 
Для Гете числова символіка є невипадковою, тому що він серйозно цікавився цією проблемою. 

Ім’я Гете згадується також у розділі цієї книги, присвяченому числу два, яке виражає полярність усіх 
речей: "Гете, який дуже добре знав таємницю полярності... " [10: 63]. У контексті розгляду містичних 
особливостей чисел згадується не повністю закрита пентаграма символіки п’ятірки в кімнаті Фауста, 
яка робить можливим вхід для Мефістофеля. Наведені вище цитати дають можливість висловити 
припущення, що поява числа дванадцять на початку "Поезії і правди" аж ніяк не є простим 
називанням точного часу. Принагідно зауважимо, що в історичних і біографічних матеріалах йдеться 
про те, що Гете народився в обідній час між дванадцятою і тринадцятою годинами [12: 15]. Фактично 
вже найперші рядки автобіографії відзначені поетичним домислом, переплетінням "поезії" і "правди", 
прагненням надати своєму народженню особливої значущості. "Поезія і правда" є художнім 
втіленням концепції життя і творчості великого поета. У новітніх українських дослідженнях 
підкреслюється, що "…народження Гете відбулося зі стійким курсом на цей світ, з яким йому і 
доведеться зійтися у найважливішому двобої, що, зрештою, життєвому кредо його всесторонньо 
спрямованій особистості цілком відповідає" [13]. Наголосимо, що цей мотив простежується і в інших 
автобіографічних творах, що були написані задовго до Гете (наприклад, в автобіографії "De vita 
propria" відомого італійського математика, філософа та астролога Джіроламо Кардано (1501-1576), і в 
деяких автобіографіях наступників великого поета. 

Стосовно числа дванадцять підсумуємо, що воно символізує замкнуте коло, а те, що наступає 
після нього, завжди буде чимось новим, особливим. Інакше кажучи, вже в першому реченні "Поезії і 
правди" (як в одному з найсильніших місць цього твору) свідомо закладена висока авторська 
самооцінка власного життя. Символіка числа дванадцять, як і символіка удару годинника, є однією із 
загадок автобіографії Гете, розуміння якої вимагає вдумливого прочитання кожного її слова. На 
думку нумерологів, вплив долі в житті Гете як великої історичної постаті проявився через 
закономірне поєднання чисел дати і години його народження. Ці ж числа пояснюють схильність Гете 
до окультизму. Детальне вивчення тексту "Поезії і правди" та історичних джерел Гете дає підстави 
говорити про елементи поетичної трансформації автобіографом свого життя, яка забезпечується 
тісним переплетінням реального та фіктивного. 
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Шевцив Г. М. Элементы числовой символики в ″Поэзии и правде″  Й.-В. Гете. 

Статью посвящено рассмотрению одного из элементов символики ″Поэзии и правды″ Й.-В. Гете. 
Обобщено мистические взгляды на число двенадцать как на глубоко символическое число. 
Предпринято попытку интерпретации наличного в первой фразе автобиографии Гете его 

поэтического вымысла. Изучение текста произведения дает основания говорить об элементах 
поэтической трансформации автобиографом своей жизни. 

Shevtsiv H. M. Elements of Numerical Symbolic in Goethe’s ″Poetry and Truth″. 

The article is deals with the examination of one of the elements of symbolism in Goethe’s ″Poetry and Truth″. 
Mystical views on the numeral ″twelve″ as a symbolic number are generalized. The attempt to interpret the 

poetic fiction in the first phrase of Goethe’s autobiography is made. Text analysis gives grounds to talk about 
elements of author’s life poetic transformation. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

ПОЛЬСЬКОМОВНА МЕМУАРИСТИКА ВОЛИНІ 
У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВОЛОДИМИРА ЄРШОВА 

 
Єршов Володимир. Польська література Волині доби 

романтизму:генологія мемуаристики. – Житомир: Полісся, 2008. – 624 с. 
 
Володимир Єршов тривалий час досліджує літературні явища та імена Волинської землі, 

піднімаючи із забуття цікаві факти культурного буття краю і доповнюючи, а часом і 
реставруючи поруйновану часом та пристрастями людськими неповторну картину історичного 
минулого. Десятки краєзнавчих матеріалів, розпорошених у періодичних виданнях та наукових 
збірниках, – такий результат ретельних і цілеспрямованих пошуків та студій цього дослідника. 
Значна за обсягом та історико-літературним фактажем монографія, яку щойно оприлюднило 
житомирське видавництво "Полісся", засвідчила, що настав час "збирати каміння", себто не 
просто систематизувати публікації з української полоністики, а синтезувати свої пізнання та 
відкриття у цій галузі, запропонувавши в наукову скарбницю України історію регіональної 
літератури певного етапу (у цьому разі йдеться про найбільш продуктивний у творенні 
польськомовної літератури Волині етап – доба романтизму). 

У концепцію своєї роботи автор закладає обґрунтоване твердження, що польськомовна 
література Волині – це література українська, яка хоч і має інакшу мовну оболонку, але створена 
на території України, відображає місцеву тематику та суспільно-історичні обставини, генетично 
пов’язана з українськими літературними традиціями. До типології такого письменства В.Єршов 
застосовує низку критеріїв, які визначають його історико-літературну специфіку і вписують у 
культурний континуум  Правобережжя. По-перше, це чітко окреслений географічний простір 
(власне, територія), який історично склався наприкінці XVIII ст. По-друге, це "тексти 
польськомовних письменників, які проживали та творили на Волині у визначений період та про 
визначений період, або її історію й сучасність, починаючи від листа (епістоли), нарису, сценки 
чи епіграми, як найменшої текстової одиниці, і до великих форм художньої літератури: романів, 
повістей, драм, поем, а також мемуарів, спогадів, щоденників" (с. 16). По-третє, це мовний 
критерій: ці тексти створені польською мовою. Однак цей критерій, як зазначає автор, "не є 
визначальним  для ідентифікації літератури як власне польської, а, перш за все, як 
польськомовної літератури Волині", оскільки не тільки освічений, а й пересічний українець 
Правобережжя вільно володів польською мовою, починаючи, мабуть, ще із другої половини XVI 
ст. По-четверте, це критерій часу: тут час мислиться як історико-літературна категорія і постає 
як романтична доба в історії української (та й польської) літератури. Чимало місця у монографії 
відведено з’ясуванню і таких чинників, що вплинули на продукування польськомовних творів 
означеного часу, як соціально-політичний простір та культурно-етнічний простір. Саме останнє 
досить виразно позначилося на мемуарній прозі. Доводить В. Єршов і те, що творцями таких 
текстів переважно були польськомовні українці, які опинилися на українських теренах не 
завдяки "міграції", а тривалий час мешкали тут, пристосовуючись до суспільно-історичних умов, 
які змінилися. 

Можливо, найбільш проблематичним видається мені мовний критерій. В. Єршов, 
посилаючись на сучасні авторитетні джерела, говорить про полімовність волинського регіону, а 
відтак на полімовність літературних творів досліджуваного періоду. Більше того, у розділі 
"Генезис літератури Волині доби Просвітництва" автор заглиблюється у давніші часи і знаходить 
там серед літературних фактів (зокрема в історичній та побутовій мемуаристиці) такі, які 
підтверджують тезу про полімовність української літератури. Тут би хотілося доповнити, що та 
полімовність була притаманна ще добі Бароко. Останнім часом перекладено та опубліковано 
десятки польськомовних і латиномовних творів, що дало можливість не тільки більш повно 
уявити літературний процес того часу, а й цілком аргументовано стверджувати: "Давня 
література була багатомовною, і ми ніколи не збагнемо літературного процесу в Україні, коли не 
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приймемо беззастережно цього постулату" (В. Шевчук, "Муза Роксоланська", т. 1, с. 19). 
В. Шевчук, котрий сам віднайшов і переклав чимало польськомовних  пам’яток та подав 
коментарі до них, у своїй масштабній праці "Муза Роксоланська" присвятив мовно-літературній 
проблемі окремий розділ: "Мова і витворення культурних та духовних цінностей (ХVІ-ХVІІ 
ст.)", в якій доводить: "Як літературні вживаються мови книжна українська, латинська, польська, 
меншою мірою народна українська та грецька, що, зрештою, зумовлювалося способами здобуття 
освіти українцями того часу, котрі вчились у школах латинських, латино-польських, слов’яно-
грецьких".  

Для прикладу назву письменників, які творили польською мовою у добу Бароко: Йосип 
Верещинський, брати Чагровські, Лазар Баранович, Данило Братковський, Симон Симонід, 
брати Зиморовичі, Мелетій Смотрицький (зокрема, полемічний трактат "Тренос", "Мандрівка до 
країв східних", хоч цей письменник водночас є автором першої української граматики), Тома 
Євлевич, Войцех Кіцький, Андрій Скульський – все це "католицька русь", власне, шляхта, яка 
здобула польсько-латинську освіту.  

Тож витоки польськомовної традиції в українській літературі (зокрема і у Волинському краї) 
– досить давні та історично зумовлені.  

Ще одна обставина, котра зумовила самобутність польськомовної літератури Волині першої 
половини ХІХ ст., полягає у тому, що ця література була зорієнтована не на Москву чи Санкт-
Петербург, а на Житомир і Київ, тобто вона була відособлена від загальноросійського та 
польського культурних процесів, а більше заглиблена в історію, культуру, літературу 
Правобережної України. Тому не випадково В. Єршов, аналізуючи мемуарну прозу Волині, 
звертається і до історії краю, і до проблем мови, мистецтва, театру, друкарства, до питань релігії, 
демографічної статистики, правових актів, адміністративного устрою, топоніміки, соціології, 
господарства, буття національних меншин. Такий широкий спектр знань про Волинський край 
дає змогу ширше  і водночас детальніше окреслити літературний феномен польськомовної 
мемуаристики Волині. 

Монографія В. Єршова вражає значною кількість імен та літературних фактів, які не тільки 
оприявнені як інформація, а й подані як текст, тобто розглянуті, досліджені, поставлені в 
культурний контекст епохи. Декотрі з отих імен не раз зринали у краєзнавчих розвідках – 
Тадеуш Чацький, Ян Дуклан Охоцький, Юзеф Ігнацій Крашевський, Александр Кароль Гроза, 
Густав Олізар, Тимко Падура, Кароль Август Гейнч, Міхал Чайковський. Заслугою В. Єршова є 
передусім те, що він уводить в науковий обіг нашого літературознавства імена забуті, відомі хіба 
що спеціалістам із волинської тематики: Генрик Ржевуський, Міхал Грабовський, Алойзи 
Осінський, Шимон Конопацький, Кароль Качковський, Францішек Ковальський, Генрієта 
Блендовська, Валер’ян Врублевський, Владислав Міцкевич, Єва Фелінська, Нарциз Олізар та ще 
декілька десятків польськомовних письменників, у чиїх творах знайшли своє відображення 
найрізноманітніші сторони волинського буття у першій половині ХІХ ст.  

Чому саме мемуарна література стала об’єктом дослідження у монографії В.Єршова? Автор 
це пояснює передусім тим, що мемуаристично-щоденникові жанри набули у цей час особливої 
ваги як своєрідні документи епохи, як універсальні вмістилища різнорідного офіційного та 
побутового матеріалу певного регіону, відтак їх значення передусім пізнавальне, а потім і 
літературно-сигнітивне, яке полягає у фіксації (означенні) та інтерепретації характерного і 
випадкового у суспільно-історичному та культурному житті певної людської спільноти. Окрім 
того, як помітив і відзначив автор монографії, польськомовна поезія та драматургія романтичної 
доби на Волині не мала історико-культурних підстав для свого розквіту (за незначними 
винятками). На мій погляд, історико-мемуарна традиція у польськомовному варіанті має свої 
витоки у попередні часи. Зокрема, у XVII ст. досить потужною була історіографічна проза у 
Польщі (згадаю бодай М. Стрийковського, В. Коховського, М. Кромера, М. Бєльського, а також 
силу-силенну щоденників, діаріушів, епістол). Ця проза мала значний вплив на тогочасну 
літературу України, породивши не лише велику кількість монастирських та світських 
регіональних хронік і літописів, а й дала поштовх для розвитку загальноукраїнського козацького 
літописання XVIII ст. Найжвавіше історіографічна та мемуарна проза розвивалася саме на 
Правобережжі, зокрема у Волинському краї, отож можна говорити, що мемуари та щоденники 
першої половини ХІХ ст. генетично споріднені із попередньою традицією. 

Можливо, головним рушієм дослідження В. Єршова є не тільки його наукова допитливість, а 
й давній сентимент до краєзнавчої тематики. Він любить Волинь. Він знає Волинь. Пам’ятаю 
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його публікації ще двадцятип’ятилітньої давності. Вже тоді вони імпонували ретельністю 
вивчення якогось актуального питання, настирливим пошуком відповідей на історичні та 
культурологічні загадки, активністю того пошуку та краєзнавчою асоціативністю, яка 
охоплювала чимало невирішених або задавнених проблем. Вже тоді В. Єршов володів суто 
науковим підходом до питань краєзнавства, відмовившись від аматорства та патріотичного 
популізму, вже тоді він поринав в архіви та видання багаторічної давності. До сьогодні його 
методика і наукова практика вдосконалились, а багаж знань та компетенції став поважним. Тож 
монографічне дослідження, яке він запропонував – це зріле, виважене, обґрунтоване творіння, за 
яким стоїть автор з величезною бібліотекою різноманітних джерел і чіткими уявленнями про 
досліджуваний предмет.  

Але не менш важливим рушієм цього монографічного дослідження є відсутність на сьогодні 
узагальнених та комплексних історій регіональних літератур, необхідним етапом у створенні 
яких є вивчення мемуарної прози певного часу. Здається, минув той час, коли дослідження 
регіональних художніх феноменів сприймалося офіційною ідеологією вороже і розцінювалося як 
спроба сепаратизму, розщеплення "цілісного тіла" єдиної радянської літератури. Дослідження 
культури та літератури певного регіону (до того ж такого колоритного та специфічного, як 
Волинь) дає широкі можливості для поглибленого пізнання гуманітарної системи, яка 
сформувалася протягом багатьох віків під впливом різнорідних чинників, і водночас відкриває 
шлях до узагальнень, до спроб побачити в окремому загальне, а в загальному окреме. Тому-то 
праця В. Єршова має ще й важливе методологічне значення. 

Те, що монографія "Польська література Волині доби романтизму" з’явилася у Житомирі, 
який понад століття був центром Волинської губернії і тепер залишається впливовим осередком 
вивчення волинської історії та культури, подія знакова і приємна не лише для краєзнавців, а й 
для літературознавців, особливо для тих, хто займається проблематикою "польської школи" в 
українській літературі або загалом проблематикою українського письменства першої половини 
ХІХ ст. Ця книга багато в чому доповнює та увиразнює літературний рельєф цього періоду, а 
відтак є помітним внеском  у філологічну науку.  

 
Петро Білоус,  

доктор філологічних наук, 
професор Житомирського державного університету імені Івана Франка 
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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 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, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу 
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у 
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);  
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 

вирівнюванням по центру); 
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, 

окремий абзац з вирівнюванням по центру); 
ж) текст статті; 
з) список використаної літератури; 
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ї) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, 
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку 
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, 
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та 
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.   
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – 

Р. 221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. 

... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра 

филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // 

Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства 
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (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, провідному фахівцю підрозділу з 

питань інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу).  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 
 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  
України  є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-
02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до 
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою 
президії ВАК України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   
громадськості  знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія 
Вищої атестаційної комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у 
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань 
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб 
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового 
видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до 
друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші 
роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  
зараховувати  статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови 
дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення 
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  
Державному комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  
до  ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  
публікацій  у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення 
відповідних змін  до переліку фахових видань. 
 
 
Голова ВАК України  В. В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л. М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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