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ІНТЕРКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ
МІЖКУЛЬТУРНОГО ТРЕНІНГУ
У даній статті розкривається сутність інтеркультурологічних аспектів міжкультурного ділового
спілкування як премету тренінгових занять, описується зміст поняття "європейська ділова
культура". Також мова йде про необхідність формування інтеркультурологічної компетенції для
фахівців, які мають іноземних ділових партнерів. Етапи проведення тренінгу та визначення тем
рекомендується здійснювати відповідно до послідовності кроків розвитку ділового контакту. До
того ж, даються інші методичні рекомендації щодо підготовки до міжкультурного тренінгу.
Зростаючі інтеграційні процеси світової економіки за останні десятиліття призвели до
прогресивної інтернаціоналізації та глобалізації в усіх сферах життя – культури, науки, техніки та
особливо бізнесу. У сучасній Європі створення інтернаціональних колективів стає вже звичним
явищем. Чільне місце у сучасній парадигмі вищої освіти посідає культурологічний аспект, оскільки
сучасний етап розвитку людства формує нове ставлення до сукупності культурологічних проблем. Ці
тенденції загального світового розвитку та економіки, зокрема, мають безпосередній вплив на
формування професійної компетентності сучасних фахівців, предметним вираженням чого є нові
якісні характеристики професійної діяльності фахівця, тобто нові професійні компетенції, серед яких
головне місце займає інтеркультурологічна.
Сама проблема вивчення іноземної мови не тільки як мовно-мовленнєвого явища спілкування, а й
як міжкультурного, не є новою. Зокрема, у минулому столітті Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров
стверджували: "Справа в тому, що навіть володіючи однією і тією ж мовою, люди не завжди можуть
правильно зрозуміти один одного, і причиною цьому є саме розходження культур" [1: 26]. З огляду на
загальні процеси глобалізації особливо актуальним став аспект вивчення та викладання іноземних
мов з урахуванням інтеркультурологічного аспекту в умовах немовного ВНЗ. Ці аспекти
досліджували наступні науковці: Л. О. Сікорська, В. М. Топалова, Л. В. Волкова, Н. Л. Замкова,
Н. Ф. Бориско, Г. О. Китайгородська, О. Б. Тарнопольський, Л. П. Павлова, В. А. Лівенцова,
М. О. Хусаінова та інші. Однак ще не достатньо розроблена та відпрацьована методика формування
інтеркультурологічної (соціокультурної, міжкультурної, кроскультурної, комунікативної) компетенції
у діловому спілкуванні з іноземними партнерами.
Зрозуміло, незаперечним фактом у цьому контексті є вирішальна роль іноземних мов у структурі
дисциплін, які вивчаються майбутніми фахівцями різноманітних галузей. Очевидним фактом є також
прагнення студентів до володіння іноземними мовами, унаслідок чого підвищується не тільки
загальнокультурний рівень студентів, а також їхній професійний рівень [2]. Про зростання значимості
іноземної мови у професійній діяльності фахівців свідчить той факт, що сучасними дослідниками
педагогіки вищої школи постійно констатується у структурі професійної компетентності фахівців
обов’язковим елементом є щонайменше знання іноземної чи іноземних мов, та нерідко професійно
важлива якість, набута завдяки іншомовному мовленню (соціокультурна, міжкультурна,
комунікативна, лінгвокультурологічна, інтеркультурна, інтеркультурологічна). Проте для майбутніх
фахівців з міжнародної економіки іноземні мови є не лише профільною дисципліною, а й такою, яка
безпосередньо впливає на формування їхньої професійної компетентності [3].
Водночас інтеркультурологічна компетенція є, по суті, удосконалена комунікативна компетенція,
це комунікативна діяльність представників двох чи кількох культур з урахуванням їхніх
особливостей. З метою розробки конкретних практичних рекомендацій, що стосуються підготовки
фахівців-нефілологів до ділового спілкування, науковцями проводяться кроскультурні дослідження,
завданням яких є визначення критеріїв для зіставлення культур та виявлення міжкультурних
особливостей та спільностей. У науковій літературі представлені різні думки і позиції дослідників
даного питання. У межах одного з підходів авторами виділяються універсалії, тобто ті
характеристики, які аналогічні для всіх культур. Ці універсалії являють собою набір
загальнолюдських, загальногуманітарних базових цінностей і морально-етичних норм. Зазначені
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характеристики початково формують спільність культур, вони можуть бути основою для порозуміння
і взаємодії представників різних націй та встановлення контактів між ними.
Але, окрім універсалій, є ціла низка специфічних для кожної окремої культури характеристик.
Такі характеристики "у своїй структурованій спільності утворюють специфічний профіль однієї
окремо взятої культури" [4: 10]. До таких характеристик належать, зокрема, ділова, підприємницька
культури певної країни. Невід'ємною частиною цього виду культури як компоненту певного виду
діяльності фахівців є таке складне і різноманітне явище, як ділове спілкування. Здійснюване у сфері
міжнаціонального співробітництва, це спілкування визначається як міжкультурна комунікація.
Відповідно для успішної міжкультурної комунікації потрібно однаково добре володіння
міжкультурною комунікативною та інтеркультурологічною компетенціями.
Зауважимо, що інтеркультурологічна компетенція розглядається нами як інтегративна якість
особистості, що передбачає усвідомлення мотивів професійної діяльності та визначення пріоритету
інтеркультурологічних знань, умінь для професійного розвитку й самоудосконалення; інтегрує в собі
знання, уміння і навички фахівця у галузі міжнародної економіки, які дозволяють швидко та
ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах міжкультурного діалогу на інформаційноперцептивному (здатність розпізнавати та інтерпретувати інтеркультурологічні аспекти та творчо
реагувати на них) та операційно-дієвому (уміння застосовувати інтеркультурологічні знання у
міжкультурному діловому спілкуванні) рівнях [3]. Отже, змістовою частиною інтеркультурологічної
компетенції, її стрижнем є розуміння культурологічних аспектів ділової культури певного мовного
середовища.
Стає очевидним, що одні знання іноземної мови ще не дають бажаного успіху під час
міжкультурної комунікації. Фахівець може розраховувати на успіх лише тоді, коли він розуміє
інтеркультурологічні аспекти – вербальні та невербальні – та уможливлює застосування
інтеркультурологічних знань у міжкультурному діловому спілкуванні, а саме: розуміння позиції
співрозмовника, уміння уявляти себе на його місці, розмовляти з ним за його правилами зі своєю
метою; передбачати конфліктні ситуації на інтеркультурологічному підґрунті та попереджати їх;
критично оцінювати своє мовлення та ділову поведінку (доречність та доцільність); налагоджувати
довірливий контакт зі співрозмовником, створювати атмосферу діловитості, порозуміння, професійно
та компетентно досягати поставленої мети.
Набути інтеркультурологічних знань, які стосуються етикету, норм поведінки, можна самостійно, але для
міжкультурної комунікації інформативної складової замало, оскільки культурологічні аспекти сягають
значно далі будь-якого протоколу. Міжкультурна комунікація містить мовно-мовленнєвий механізм, який
демонструє вербальну інформацію та мову тіла, яка, у свою чергу, демонструє невербальну інформацію.
Щоб трансформувати інтеркультурологічні знання у вміння та навички під час міжкультурної комунікації,
мають застосовуватись тренінги. За визначенням Ю. А. Ємельянова, термін "тренінг" "… має
використовуватись не для визначения методів навчання, а для визначення методів розвитку здібностей до
вивчення чи оволодіння будь-яким складним видом діяльності, особливо спілкуванням" [5: 144]. Як бачимо,
значення даного визначення повністю відповідає характеру та меті формування навичок міжкультурної
комунікації.
Як відомо, тренінг відбувається за допомогою та посередництвом тренера. Причому у
психологічній літературі ролі тренера відводиться ключова роль, де неодноразово наголошується, що
при визначенні ефективності тренінгового курсу мова йде скоріше не про потужність теоретичної
складової та прикладні методики, а про компетентність окремих ведучих як особистостей та їх
унікальний досвід. І. В. Вачков щодо цього сказав: "Вправи, прийоми, характерні для тієї чи іншої
психологічної школи тренінгу, є не більш ніж інструментом, результат застосування якого залежить
не стільки від якості цього інструменту, скільки від особистості майстра, який з ним працює" [6: 18].
Отже, без сумніву, ефективність проведення тренінгу головним чином залежить від педагога, його
підготовленості та компетентності, тому тренери мають усвідомлювати цю відповідальність і
ретельно готуватись до тренінгу.
Для правильної побудови стратегії міжкультурного тренінгу варто ураховувати, що
культурологічні аспекти міжкультурного ділового спілкування можна розділити на три групи:
загальна інформація щодо ділової культури; інформація щодо культури ділового спілкування;
лінгвокультурологічні аспекти самого акту комунікації, тобто мовленнєвої діяльності.
Досить багато інтеркультурологічних проявів поведінки ділових партнерів мають
екстралінгвістичний характер; тобто, це система норм, правил, форм, цінностей, орієнтацій, установок,
звичок, традицій, прийнятних у певному діловому соціумі. Ділова культура – це невід’ємна складова
загальної культури певного соціуму, ці два види культур взаємопов’язані, мають багато спільного, проте
ділова культура, яка склалась на базі загальної, розвивається за своїми, притаманними лише їй
правилами. Цей вид культури віддзеркалює розвиток промисловості та зовнішньоекономічних зв’язків
держави. На ділову культуру впливають такі економічні явища, як закони ринку, конкуренція, імідж
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тощо. Для того, щоб ділове співробітництво з іноземними партнерами було більш ефективним і
перспективним, необхідно чітко уявляти, до якого типу культури вони відносяться. Існує багато
класифікацій ділових культур, проте процес глобалізації сприяє виникненню такого поняття, як
"європейська ділова культура". Оскільки підприємці нашої країни найчастіше мають справу саме з
представниками цієї ділової культури, варто розглянути сутність даного поняття та основні
характеристики ділової поведінки, притаманні цій культурі, адже саме аналіз культури іншомовного
середовища слугує джерелом формування інтеркультурологічної компетенції [7].
Європейська ділова культура більш давня, ніж американська. Хоч їй і притаманні характерні риси
північноамериканської ділової культури, але є низка національних відмінностей та особливостей. Так,
німецькій діловій культурі властиві такі риси, як прагнення до порядку, дисциплінованість, економність,
пунктуальність. Головна відмінність німецької манери вести справи – ступінь офіційності. Усі зустрічі
призначаються завчасно. Дуже несхвально сприймаються раптові пропозиції, зміни. Одягаються
стримано, для жінок у діловому одязі виключаються брюки. Дуже високо цінується професіоналізм.
Водночас німці достатньо комунікабельні, люблять повеселитися, розважитися. Для німців більш
природним є початок тих переговорів, у позитивному результаті яких вони впевнені. Зазвичай німці
дуже ретельно опрацьовують свою позицію у переговорах, у ході спілкування обговорюють питання з
точною послідовністю. Вони люблять оперувати фактами і наводити приклади, небайдужі до цифр,
схем, діаграм, і цього ж вони очікують від партнерів. Під час переговорів з ними треба бути логічним в
аргументації і точним у викладенні фактів. Цінуються чесність і прямота. При укладанні угод німці
будуть наполягати на чіткому виконанні прийнятих зобов'язань, а також сплату високих штрафів у разі
їх невиконання.
Англійці характеризуються діловитістю, шануванням власності, традицій, ввічливістю,
дотримуються законів. У спілкуванні вони дуже стримані і педантичні, що іноді сприймається як
замкнутість, манірність. У бесідах цінується вміння слухати, у ділових відносинах – пунктуальність. В
Англії панує правило "дотримуйся формальності". Звернення на "ти" до англійця абсолютно
недопустимо, так само як і звернення до кого-небудь на ім'я без дозволу. Британці дуже суворо
дотримуються процедури знайомства. Обмін рукостисканнями прийнято тільки при першій зустрічі.
Говорити з англійцем про справи після закінчення робочого дня – прояв невихованості, навіть якщо
ділові партнери знаходяться в неофіційній обстановці, приміром, за чашкою кави. На відміну від німців,
англійці менше приділяють увагу питанням підготовки до переговорів. Вони підходять до них більш
прагматично, вважаючи, що залежно від позиції партнера саме під час переговорів може бути знайдено
найкраще рішення. При цьому вони досить гнучкі і охоче відповідають на ініціативу протилежної
сторони. Англійці вміють з терпінням вислухати співрозмовника, хоча це не завжди означає згоду.
Забагато розмов збоку партнера англійці сприймають як нав’язливість. За традицією англієць
стриманий у судженнях, уникає категоричних тверджень, старанно обходить у розмові будь-які
приватні моменти, тобто все те, що було б розцінено як вторгнення в особисте життя. У них високо
розвинуте почуття справедливості, тому у ділових стосунках чесність належить до їх пріоритетів.
Французи, які вважаються законодавцями ділового протоколу, дуже галантні, вишукані, прагнуть
дотримуватися етикету, при цьому в поведінці розкуті і відкриті для співрозмовників. Вони дуже
цінують інтелект, вміння висловлюватися, точно формулювати умови контрактів та угод. Відчуття
симпатії у французів викликає інтерес до їхньої культури і мови, при цьому з прикрістю сприймається
незнання французької мови або погане володіння нею. У ділових відносинах цінуються особисті
зв'язки. Багато важливих рішень приймаються на ділових прийомах (сніданках, обідах, коктейлях
тощо). При проведенні переговорів французи намагаються уникати офіційних обговорень питань
"тет-а-тет", прагнуть зберегти свою незалежність. У той же час їхня поведінка може змінюватися
кардинальним чином, залежно від того, з ким вони обговорюють проблему. Велику увагу французи
приділяють попереднім домовленостям, люблять досконало вивчати всі аспекти і можливі наслідки
пропозицій, тому переговори з ними проходять у повільному темпі. Будь-які спроби прискорити
переговори можуть лише нашкодити справі. При обговоренні питань аргументація французів
традиційно орієнтується на логічні докази. Вони досить жорстко ведуть переговори і, як правило, не
мають "запасної" позиції. Французькі партнери можуть перебивати співрозмовника, щоб висловити
критичні зауваження або контраргументи, але вони не схильні до торгу. Порівняно з американцями
вони менш вільні і самостійні при прийнятті остаточного рішення. Підписані контракти максимально
конкретні, завдяки чому не можливе різне тлумачення. Французи негативно ставляться до
компромісів. Зазвичай вони надають перевагу французькій мові як офіційній мові переговорів.
Інформацію про загальну характеристику ділової культури можна взяти як предмет проведення
тренінгу-вікторини, тобто після ознайомлення з належною інформацією можна проводити такі
заходи, як тестування, дискусію тощо. Можна вважати цей вид навчальної діяльності як передумову
проведення більш практичних завдань, тобто тренінгів, де під час ділових ігор знання про етикет та
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характерну ділову поведінку просто необхідні, тобто дотримуватись певної системи норм тим
учасникам, які виконуватимуть ролі, наприклад, німецьких чи французьких бізнес-партнерів.
Дуже важливим у розробці інтеркультурологічного тренінгу є знання культури ділового спілкування
цільового мовного середовища, відміченого нами як другий інтеркультурологічний аспект міжкультурного
ділового спілкування. Безперечно, для налагодження зовнішніх ділових контактів знання про ділову
культуру того чи іншого соціуму є основоположним. Проте наступним етапом у формуванні
інтеркультурологічної компетенції за допомогою тренінгів має бути тренування міжкультурного ділового
спілкування. За характерними та типовими ознаками ділове спілкування різних країн можна виділяти в
окремі групи. Багато дослідників цієї проблеми дійшли висновку, що в даний час у процесі міжнаціональних
контактів вирізнились три типи культури ділового спілкування. Так, згідно з дослідженням Р. Льюїса [8], це
моноактивний, поліактивний та реактивний типи культури ділового спілкування, які трактуються даним
автором як типи націй.
Для більш ефективної підготовки до тренінгу та усвідомлення його завдань варто згадати
послідовність кроків розвитку ділового контакту: 1) підготовка ділового контакту; 2) програмування
ділового контакту; 3) реалізація ділового контакту; 4) прийняття рішень, підведення підсумків
ділового контакту. Цю послідовність етапів можна використати також як послідовність тем для
підготовки та проведення тренінгу, причому першу, другу й четверту теми можна взяти для
обговорення, дискусії та пілотних проектів, а для міжкультурного тренінгу найбільше підходить назва
третього етапу розвитку ділового контакту, відповідно до етапу реалізації з певною назвою.
Наприклад, "Знайомство", "Зустріч в аеропорту", "Екскурсія по фірмі", "За круглим столом",
"Попередні переговори", "Підписання угоди", "На виставці" тощо, оскільки цей етап переговорів
передбачає міжкультурну комунікативну діяльність, яка більш за все потребує тренування.
Можна з впевненістю стверджувати, що етап комунікативної діяльності, тобто сам акт
спілкування, найвідповідальніший у ділових стосунках, їх результативності. Саме на цьому етапі
ділового спілкування стає очевидним, з якою інтенсивністю будуть розвиватись ділові контакти.
Якщо
учасники
інтеракції
будуть
толерантними,
компетентними
(професійно
та
інтеркультурологічно), впевненими в собі, а значить переконливими, такі переговори обов’язково
матимуть успіх. І навпаки, без згаданих якостей за умови конкуренції переговори приречені на
фіаско. Що може переконати ділових партнерів? Окрім професійних знань та особистісних
лідерських якостей у міжкультурному спілкуванні, успіх інтеракції визначають додаткові
компетенції, пов’язані з культурою ділових партнерів, зокрема зі знанням, розумінням цієї культури
на всіх рівнях – загальному, етнічному, регіональному, діловому, корпоративному та, врешті-решт,
комунікативному.
Комунікативний процес між діловими партнерами до моменту прийняття рішень, фактично, є явищем
взаємодії мовних засобів – слів, зворотів, від розуміння яких залежить, власне, успіх переговорів. У зв'язку
з цим особливу увагу необхідно приділяти вивченню комунікативної поведінки, під якою розуміється
"сукупність норм і традицій спілкування певної групи людей" [9: 5]. Комунікативна поведінка є
невід'ємною частиною національної культури. Знання норм і традицій спілкування народу дозволяє
учасникам мовленнєвого акту, які належать до різних національних культур, адекватно сприймати і
розуміти один одного, що сприяє ефективності міжкультурної комунікації. Кожне суспільство має свою
комунікативну поведінку, в якій важливу роль відіграє система соціальних ролей, тобто певних типових
моделей поведінки людей у стандартних ситуаціях спілкування.
Необхідно підкреслити надзвичайно важливу роль невербального аспекту міжкультурної комунікації.
Як зазначається в численних дослідженнях, більше 65% інформації передається за допомогою
невербальних засобів (жести, міміка, поза, дистанція, тон, темп мови та ін.) [10]. Одним із способів
невербальної комунікативної поведінки є мова жестів. Більшість жестів є культурно-специфічними, тому
часто навіть однакові за виконанням жести у різних культурних колах (явище міжкультурної омонімії)
можуть інтерпретуватися по-різному (наприклад, американський жест "окей" (все добре) у вигляді
великого і вказівного пальців, складених у формі кільця, на півдні Франції означає "нуль, нічого
хорошого", в Японії –" прохання дати в борг трохи грошей" [11: 254]. Жест "палець біля скроні" в
Німеччині використовується для позначення людини, яка "дещо не в собі". У ряді африканських культур
аналогічний жест означає, що людина, яка продемонструвала подібний жест, глибоко задумалась,
поринула в роздуми. У Франції жест означає, що людина, про яку йде мова, не сповна розуму. У Голландії
подібна форма означає, що людина розумна, тобто володіє інтелектом [12].
З огляду на це для проведення тренінгу важливим видається включення в програму, сценарій
тренінгу тренування невербальних аспектів. Не зайвими будуть відповідні практичні заняття з
лекціями на дану тематику з наступною перевіркою знань (питання-відповідь, ігри, вікторина,
тестування, включаючи інтерактивне, тощо).
У процесі міжкультурної комунікації провідна роль належить діалогу, тому до розробки діалогу варто
підходити зважено і компетентно, оскільки цей вид ділового спілкування потребує неабиякої, а може, й
найбільшої концентрації знань, вмінь та навичок інтеркультурологічної компетенції. Для більшого
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наближення діалогу до реального звучання, його правдивості, варто дотримуватись основних характеристик
того типу ділового спілкування, до якого належать уявні ділові партнери. Із трьох типів культури ділового
спілкування (моноактивний, поліактивний, реактивний) найвірогіднішим для застосування є моноактивний,
оскільки даний тип культури ділового спілкування характерний для англосаксонських, німецьких і
скандинавських народів [13].
Представники моноактивного типу спілкування ведуть діалог лінійно, у межах якого мають місце
діалогічні єдності різного обсягу (питання – відповідь, питання – відповідь-контрзапитання, питання –
репліка, мікровисловлювання – репліка та ін.). Діловий діалог часто супроводжується коментарями,
перериваннями "монологу" співрозмовника, тому нерідко монологічні за обсягом висловлювання
співрозмовника називають "розгорнутими репліками діалогу", а також питаннями, що демонструють
інтерес до предмету розмови. Паузи в розмові нейтралізуються "заповнювачами мовчання", що
дозволяє мовцеві підтримувати увагу співрозмовників. У дослідженнях також відзначається, що
представники даного типу культури ділового спілкування виявляють нейтральну позицію в розмові,
рідко перебивають співрозмовника і відрізняються стриманою жестикуляцією та мімікою. Стикаючись з
театральними жестами і збудженою поведінкою носіїв інших типів культури, представники
моноактивного типу культури відчувають себе незручно. Оптимальна допустима для них відстань
комфортного спілкування в офіційних ситуаціях – 1,2 м.
Мовці даного типу культури послідовно і педантично розвивають бесіду, вони вникають у доводи
протилежної сторони і реагують на них. Національні відмінності виявляються в тому, що, наприклад,
англійці можуть вдатись до гумору для уникнення конфлікту, німці демонструють повну впевненість у собі,
американці ведуть себе агресивно і розглядають переговори як певний процес взаємних поступок.
Починаючи переговори, німці поставлять всі важкі питання на початку. Вони, як і шведи, чекають від
партнерів по спілкуванню ефективної роботи та нових ідей. Представники даного типу культури вважають за
краще у діловому спілкуванні одразу починати з обговорення основного питання, винесеного на порядок
денний. При цьому німцям і скандинавам властиве формальне представлення учасників бесіди, чітке
дотримання своїх місць, після чого наступає початок обговорення. Американці віддають перевагу
неформальному представленню учасників, обміну жартами, частуванню чаєм або кавою, після чого
починається робота. Англійці, на відміну від інших представників даного типу культури, витрачають дещо
більше часу на початок розмови: після формального привітання – кава з печивом, нетривала світська бесіда
(про погоду, комфорт, спорт), після якої відбувається плавний перехід до обговорення ключових питань.
Представників даного типу культури можна охарактеризувати як активних і досить толерантних
слухачів, які прагнуть не тільки вникнути в суть справи, але й зрозуміти загальний контекст ситуації. До того
ж англійці та американці намагаються, щоб процес ділового спілкування був не надто нудним; німці
розглядають процес слухання як збір інформації, а шведи турбуються про те, щоб проконсультуватися з
колегами. При цьому тривалість продуктивної уваги представників даних націй як комунікантів становить
від 30 до 60 хвилин.
Варто зауважити, що одним із важливих кроків завершального етапу розробки тренінгу – роботи над
діалогом, його складання, є наповнення його живою, максимально реальною мовою. На цьому етапі автор
має проявити неабияку професійну компетентність, яка передбачає знання інтеркультурологічних аспектів
лінгвокультурологічного характеру на рівнях: окремих лексичних одиниць, словосполучень (зворотів,
виразів, ідіом) та контекстуальному у ситуаціях, які ймовірні у міжкультурній діловій комунікації (телефонні
розмови, знайомства, бізнес-ланч, переговори (попередні та укладання угод), приватні бесіди, стратегічні
розмови щодо налагодження та продовження співпраці). Застосовуючи діалоги як один з інструментів
тренінгу, ми розвиваємо, з одного боку, міжкультурні комунікативні навички, а з іншого – завдяки
методично правильно побудованій системі вправ, засобів та методів, формуємо таку професійно важливу
компетенцію, як інтеркультурологічна.
Часто у проведенні тренінгу широко використовується метод, в основі якого полягає різниця між
двома культурами, так званий "культурний асимілятор", згідно з яким намагаються бути схожими на
членів іншої групи – асимілюватися. Даний тренінг орієнтований на вивчення культурної специфіки і
забезпечує безпосередньо зворотний зв'язок, що дозволяє найбільш ефективно вивчати характерні
особливості певної культури. Мета даного методу – навчити людину бачити ситуацію з точки зору
членів іншомовної групи, розуміти їх бачення світу. Тому культурний асимілятор називають також
технікою підвищення міжкультурної сензитивності [14].
Як зазначає Г. Тріандіс, міжкультурний тренінг ставить перед собою два основні завдання:
познайомити його учасників з міжкультурними відмінностями, що досягається шляхом програвання
ситуацій, в яких є розбіжності в культурах; зробити можливим перенесення отриманих знань на нові
ситуації, при цьому учасник тренінгу повинен познайомитися з найхарактернішими особливостями
чужої для нього культури. Без сумніву, "чим більше безпосереднього досвіду набули учасники
тренінгу від "входження" в інше культурне середовище в процесі тренінгу та "виходу" з нього, тим
краще вони будуть озброєні для успішного міжкультурного діалогу" [11: 342].
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Отже, тренінги повинні зайняти чільне місце у практиці занять з іноземної мови, оскільки вони
мають потужний потенціал наближення тих, хто навчається, до комунікативних умов
лінгвокультурного середовища цільової мови, що уможливлює фахівцям з міжнародної економіки
набути професійно важливих вмінь та навичок і бути конкурентоспроможними на ринку праці.
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Копыл Г. О. Интеркультурологические аспекты делового общения как предмет межкультурного
тренинга.
В данной статье раскрывается сущность интеркультурологических аспектов межкультурного
делового общения как премета тренинговых занятий, описывается содержание понятия
"европейская деловая культура". Также речь идет о необходимости формирования
интеркультурологической компетенции для специалистов, имеющих иностранных деловых
партнеров. Этапы проведения тренинга и определение тем рекомендуется осуществлять в
соответствии с последовательностью шагов развития делового контакта. К тому же, даются
другие методические рекомендации по подготовке к межкультурному тренингу.
Kopyl G. O. Intercultural Aspects of Business Communication as an Object of Cross-Cultural Training
Session.
This article reveals the essence of intercultural aspects of cross-cultural business communication as an
object of the training sessions and describes the concepts of the "European business culture". Also it refers to
the necessity of forming intercultural competence for specialists who have foreign business partners. It is
recommended to define topics and implement training stages in accordance with the sequence of business
contact development. In addition there are other exemplified methodological guidelines for intercultural
training.
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РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й
фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи,
файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються особливості побудови дослідницьких
завдань з інформатики на тему "Системне програмне забезпечення".
Постановка проблеми. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики є
необхідною умовою підготовки їх до майбутньої професійної діяльності в умовах інформаційного
суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології надають широкі можливості, проте ці
можливості використовуються не повністю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема організації студентської науково-дослідної
роботи висвітлена в працях А. Алексюка, І. Зязюна. У дослідженнях М. І. Жалдака, В. О. Вітюка [1;
2], Ю. В. Триуса [3] висвітлена проблема застосування засобів ІКТ у підготовці вчителя. У
дослідженнях С. А. Ракова [4] розкрита проблема професійної підготовки учителя математики із
застосуванням дослідницького підходу в процесі вивчення ІКТ.
У дослідженнях Ю. С. Рамського і О. В. Рєзіної розроблена методика розвитку дослідницьких
умінь у процесі вивчення пошукових систем мережі Інтернет. Проблемі використання засобів ІКТ для
моделювання фізичних процесів присвячені дослідження С. О. Семерікова, І. О. Теплицького [5; 6; 7].
Але недостатня увага приділена особливостям побудови дослідницьких завдань з теми "Системне
програмне забезпечення".
Метою статті є висвітлення особливостей побудови дослідницьких завдань з теми "Системне
програмне забезпечення".
Виклад основного матеріалу дослідження. Системне програмне забезпечення є невід’ємним
елементом програмного забезпечення персонального комп’ютера. До даного виду програмного
забезпечення відносяться операційна система, файловий менеджер, архіватор. Саме системне
програмне забезпечення підтримує діалог користувача з комп’ютером, розміщення інформації в
постійній пам’яті комп’ютера, забезпечення збереження інформації. Відповідно системне програмне
забезпечення вивчається як у шкільному курсі інформатики, так і в курсі інформатики вищих
педагогічних навчальних закладів. Дослідницький підхід [4: 34] передбачає розробку дослідницьких
завдань з даної теми. Можливості засобів ІКТ для розвитку дослідницьких умінь студентів
характеризуються такими показниками: коефіцієнт повноти, коефіцієнт мультимедійності, коефіцієнт
зворотного зв’язку, коефіцієнт зміни умов дослідження. Коефіцієнт повноти виражає відношення
кількості дослідницьких умінь, які дозволяє розвивати даний програмний засіб, до кількості
дослідницьких умінь базового переліку. Коефіцієнт мультимедійності показує, в якому вигляді
дозволяє відображати інформацію даний програмний засіб. Коефіцієнт зворотного зв’язку виражає
здатність програмного засобу реагувати на дії користувача. Коефіцієнт зміни умов дослідження
визначає таку характеристику програмного засобу, як здатність до зміни умов дослідження.
Можливості системного програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь
характеризуються такими показниками: загальний коефіцієнт 2,62; коефіцієнт повноти 0,22;
коефіцієнт мультимедійності 0,4; коефіцієнт зворотного зв’язку 1; коефіцієнт зміни умов
дослідження. Об’єктом дослідження в процесі вивчення даної теми є інформаційні процеси
(збереження, передавання, систематизація інформації), а предметом – істотні характеристики цих
процесів. Застосувавши дослідницький підхід до вивчення даної теми, ми відзначимо, що в процесі її
вивчення студенти виконують такі елементи дослідницької діяльності:
– визначення суттєвих характеристик досліджуваних об’єктів, процесів, явищ;
– порівняння суттєвих характеристик досліджуваних об’єктів, процесів, явищ;
– пошук інформації;
– узагальнення і систематизація зібраної інформації;
– порівняння суттєвих характеристик носіїв інформації;
– розробка структури папок відповідно до інформаційного наповнення.
Усе вищесказане відноситься до завдань до лабораторних робіт. Відповідно у студентів
розвиваються такі дослідницькі уміння: вести пошук інформації; узагальнювати і систематизувати
зібрані відомості; проводити експеримент.
© Базурін В. М., 2011
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Варто зазначити, що дослідницькі завдання з тем "Операційна система", "Файловий менеджер" і
"Архіватор" мають як спільні риси, так і відмінності.
Спільні риси: дані групи програмного забезпечення призначені для підтримання діалогу
користувача з комп’ютером (крім архіваторів); дані види програмного забезпечення оперують з
одними і тими ж інформаційними процесами (передавання, зберігання інформації). Архіватори, крім
того, забезпечують стискання інформації.
До відмінностей належать: інтерфейс даних програмних засобів; операційна система, файлові
менеджери і архіватори мають різні функціональні можливості (дослідницькі завдання до них
повинні враховувати ці відмінності); організація пошуку файлів; організація пошуку даних у
довідковій системі.
Усе вищезазначене дає підстави вважати, що для цих трьох груп програмного забезпечення
необхідно розробляти різні типи завдань, особливо це стосується завдань до лабораторно-практичних
робіт. Тому основними напрямами дослідницьких завдань до лабораторно-практичних робіт з теми
"Операційна система" є:
– створення або модифікація структури папок за вказаною ознакою;
– визначення суттєвих характеристик інформаційних процесів (передавання, збереження
інформації) і порівняння їх;
– пошук файлів та папок на жорсткому диску;
– пошук інформації в довідковій системі;
– порівняння характеристик основних об’єктів, з якими працює користувач операційної системи;
– визначення певних характеристик операційної системи;
– визначення характеристик локальної мережі за допомогою засобів операційної системи.
Дослідницькі завдання з теми "Операційні оболонки" будуються за такими основними напрямами:
порівняння характеристик інформаційних процесів; пошук файлів та папок на жорсткому диску;
пошук інформації в довідковій системі; визначення характеристик зовнішніх пристроїв збереження
інформації; порівняння операцій, які виконуються за допомогою операційної оболонки; виконання
операцій з архівами.
Певна функціональна обмеженість програмних засобів для архівування файлів зумовлює
порівняно вузьку спрямованість дослідницьких завдань з даної теми. Більшість програм-архіваторів
дозволяють виконувати обмежену кількість операцій з файлами та папками, які зводяться до їх
архівування та розархівування, зміни ступеня стискання, зміни форматів архіву, встановлення
паролю. Саме ці особливості даної групи програмного забезпечення доцільно використати під час
побудови дослідницьких завдань.
Дослідницькі завдання до теми "Архіватор" будуються за такими напрямами: визначення часу
виконання операцій стискання і розархівування файлів з наступним їх порівнянням; визначення
коефіцієнтів стиску для різних типів файлів; визначення коефіцієнтів стиску для різних форматів
архіву; визначення і порівняння функціональних можливостей різних програм-архіваторів.
Завдання до лабораторних робіт з теми "Архіватори" необхідно використовувати практичного та
емпіричного типів.
Завдання до лабораторних робіт з даної теми повинно включати в себе практичну і дослідницьку
частини, оскільки виконання дослідницької частини неможливе без попереднього оволодіння
відповідними прийомами роботи в програмному середовищі. Тільки той студент, який виконав
практичну частину, приступає до виконання дослідницької частини.
Наведемо приклад завдання до лабораторної роботи з теми "Операційна система".
Тема: Об’єкти MS Windows
Мета: Формувати уміння виконувати операції з об’єктами. Розвивати уміння аналізувати і
порівнювати характеристики об’єктів.
Практична частина
1. Ввімкніть комп’ютер і зачекайте, поки запуститься операційна система.
2. Користуючись мишею, виділіть один або кілька об’єктів на робочому столі.
3. За допомогою контекстного меню відкрийте папку Мої документи і ознайомтеся з її вмістом.
4. Створіть у папці Мої документи папку, названу своїм прізвищем (Група_Прізвище). При
цьому використайте опцію меню Файл→Створити→Папку.
5. Увійдіть у папку Група_Прізвище і створіть у ній дві папки: LAB1PR і LAB1D. В
подальшому в папці LAB1PR виконуватиметься практична частина, в папці LAB1D – дослідницька.
6. Використовуючи контекстне меню, створіть у папці Мої документи файли
Документ Microsoft Word.doc і Документ Microsoft Word (2).doc.
7. Створіть у папці LAB1PR структуру папок:
8. Скопіюйте в папку ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ файл Документ Microsoft Word.doc
з папки Мої документи.
10

В. М. Базурін. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики у процесі вивчення
системного програмного забезпечення

9. Перейменуйте файл Документ Microsoft Word.doc в КОНТИНГЕНТ ФТФ.doc.
10. Скопіюйте Документ Microsoft Word.doc в папки ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ, ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ, СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ,
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ, ФАКУЛЬТЕТ
ДИСТАНЦІЙНО-ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ.
11. Знищіть файл Документ Microsoft Word.doc в папці ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦІЙНОЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ.
12. Скопіюйте файл Документ Microsoft Word (2).doc з папки Мої документи в папку
ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ і перейменуйте його в Контингент ФПН.doc.
13. Запустіть програму Провідник.
14. Створіть в папці LAB1PR папку ПРОВІДНИК, в якій за допомогою програми Провідник
створіть структуру папок.
15. Скопіюйте файл КОНТИНГЕНТ ФТФ.doc в папку Копіювання.
16. Встановіть атрибути файла КОНТИНГЕНТ ФТФ.doc як схований (контекстне меню→опція
Властивості→Схований).
17. Встановіть показ схованих файлів у властивостях папки Копіювання (Сервіс→Властивості
папки→Вигляд→Показувати сховані файли і папки).
Дослідницька частина
1. Встановіть вказівник миші на об’єктах Мій комп’ютер, Корзина, Диск С, Мої документи.
2. Дослідіть, чим відрізняються контекстні меню вказаних об’єктів.
3. Дослідіть, чим відрізняються і чим схожі меню системних папок Мій комп’ютер і Мої
документи.
4. Дослідіть, чим відрізняється копіювання і переміщення файлів і папок при переході вікнами
Windows і за допомогою програми Провідник.
5. Сформулюйте висновки по дослідницькій частині.
Завдання до лабораторних робіт з теми "Файловий менеджер" вимагає попередньої підготовки,
оскільки під час виконання лабораторної роботи студентам доводиться оперувати файлами різних
форматів і різних розмірів, на створення яких на занятті буде витрачений зайвий час.
Приклад завдання до лабораторної роботи з теми "Файловий менеджер".
Тема: Настроювання файлового менеджера Total Commander. Операції з архівами
Мета: Формувати уміння настроювати Total Commander і працювати з архівами. Розвивати уміння
аналізувати, порівнювати характеристики інформаційних процесів, робити висновки.
Підготовка
До заняття підготуйте заархівовані файли в форматах ZIP, RAR.
Практична частина
1. Запустіть Total Commander.
2. Створіть папку LAB2PR.
3. Скопіюйте в папку LAB2PR принесені файли.
4. Перейменуйте один з архівних файлів з розширенням RAR у файл archiv1.rar.
5. Увійдіть в архів archiv1.rar і встановіть, які файли знаходяться в ньому.
6. Налаштуйте зовнішній вигляд Total Commander: Конфігурація→Настройка→Вигляд.
7. Увійдіть у властивості екрану і встановіть показ прихованих файлів.
8. Виберіть мову інтерфейсу.
9. Ознайомтесь із настроюванням операцій.
10. Ознайомтесь із настройками архіваторів.
11. З’єднайтесь з FTP-сервером: FTP→З’єднання з FTP-сервером.
12. У полі Сервер виберіть Server і натисніть ОК.
13. Створіть на сервері папку і назвіть її своїм прізвищем (англійськими літерами).
14. Створіть в своїй папці на FTP-сервері структуру папок, де папка FIO – це папка, названа вашим
прізвищем.
15. Скопіюйте в папку Kafedra 4 файл archiv1.rar.
Дослідницька частина
1. Створіть папку LAB2D.
2. Скопіюйте в цю папку довільні файли з сервера.
3. Створіть папку LAB2DS у своїй папці на сервері і скопіюйте в неї кілька файлів і папок.
4. Виконайте над файлами і папками, які містяться в папках LAB2D і LAB2DS, усі можливі
операції.
5. Порівняйте операції, які виконуються над файлами і папками на локальному комп’ютері і FTPсервері.
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6. Зробіть висновок про особливості виконання операцій з файлами та папками на локальному
комп’ютері і FTP-сервері.
Наведемо приклад заняття з теми "Архіватор".
Тема: Архіватор 7-ZIP
Мета: Формувати уміння архівувати файли і папки за допомогою 7-ZIP. Розвивати уміння
аналізувати, порівнювати інформаційні процеси, робити висновки.
Підготовка
Підготуйте набір малюнків у форматі ВМР.
Практична частина
1. Створіть папку LAB1PR.
2. Скопіюйте в папку LAB1PR принесені малюнки і файл archiv3.rar.
3. Запустіть архіватор 7-ZIP.
4. Ознайомтесь із інтерфейсом 7-ZIP.
5. Увійдіть в папку LAB1PR.
6. Увійдіть в архів arhiv.rar, двічі клацнувши на назві файла.
7. Вийдіть з архіву, натиснувши на піктограму поряд з адресним рядком.
8. Ознайомтесь із опціями меню Файл.
9. Видобудьте файли з архіву archiv3.rar у поточну папку.
10. Встановіть режим показу файлів Таблиця: Вигляд→Таблиця.
11. Перейдіть до режиму настроювання: Інструменти→Налаштування.
12. Перейдіть на закладку Система і встановіть асоціації з типами файлів 7Z, ARJ, BZIP2, Z, ZIP.
13. Перейдіть на закладку Модулі і визначте, які модулі встановлені в системі.
14. Перейдіть на закладку Мова і перевірте, яка мова інтерфейсу встановлена.
15. Виділіть файли малюнків і натисніть кнопку Додати на панелі інструментів.
16. У вікні, що з’явилося, виберіть ім’я файла, формат архіву 7z та нормальну ступінь стиску і
натисніть ОК.
17. Подібним чином створіть архів, який сам видобувається і збережіть його в папці LAB1PR.
18. Протестуйте швидкість архівування файлів: меню Інструменти→Тестування швидкості.
Дослідницька частина
1. Створіть папку LAB1D.
2. Заархівуйте файли з малюнками з папки LAB1PR в архіви форматів 7z, TAR і ZIP,
використовуючи алгоритми стискання LZMA, PPMd, BZip2.
3. Заповніть таблицю
Таблиця 1.
Формат
Метод
Об’єм файла до стискання Об’єм файла після Коефіцієнт
архіву
стискання
стискання
стискання
7z
LZMA
PPMd
BZip2
TAR
LZMA
PPMd
BZip2
ZIP
LZMA
PPMd
BZip2
4. Зробіть висновок про ступінь стискання для різних форматів архіву і методів стискання.
З наведених прикладів видно, що побудова завдань до лабораторних робіт з цих тем має певні
відмінності. Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання з даної теми більш складні і вимагають
більших витрат часу на їх виконання. Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання доцільно
використовувати двох типів: теоретичні і практичні.
Теми завдань теоретичного типу:
1. Альтернативні операційні системи.
2. Файлові системи сучасних операційних систем.
3. Операційні системи родини UNIX.
4. Операційні системи родини Mac OS.
Теми завдань практичного типу:
1. Аналіз можливостей файлових менеджерів.
2. Порівняльний аналіз програм-архіваторів.
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3. Порівняльний аналіз функціональних можливостей вільно поширюваних файлових
менеджерів.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Навчальний матеріал з даної теми надає
широкі можливості для побудови дослідницьких завдань. Завдання до лабораторних робіт та
індивідуальні навчально-дослідницькі завдання за умови їх раціонального поєднання забезпечують
розвиток дослідницьких умінь студентів спеціальностей "Фізика" і "Математика" педагогічних
університетів. Наступним кроком у нашому дослідженні є побудова системи навчальнодослідницьких завдань, яка охоплюватиме всі теми з інформатики, які вивчаються в педагогічному
університеті.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Базурин В. Н. Развитие исследовательских умений будущих учителей математики и физики в
процессе изучения системного программного обеспечения.
В статье определены основные элементы исследовательской деятельности будущих учителей
математики и физики в процессе изучения системного программного обеспечения, в частности,
операционной системы, файлового менеджера и архиваторов. В статье рассматриваются
особенности построения исследовательских заданий по информатике на тему "Системное
программное обеспечение".
Bazurin V. N. Development of Research Abilities of Future Teachers of Mathematics and Physics in the
Process of Software Study.
In the article determines the certain basic elements of research activity of future teachers of mathematics and
physics in the process of software study, in particular, operating system, file manager and archivings. The
features of construction of research tasks оf informatics on the theme "Software" are examined in the
article".
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С. М. Денисенко,

аспірант
(Національний авіаційний університет)
ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ
РЕСУРСІВ
У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних
засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності
опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс користувача відіграє
значущу роль у функціонуванні електронних освітніх ресурсів.
Освіту сьогодення неможливо уявити без застосування інформаційно-комунікаційних технологій,
і створених на їх основі електронних освітніх ресурсів (ЕОР). ЕОР – це сучасні засоби навчання,
призначені для передачі навчального матеріалу та реалізації педагогічної взаємодії між учасниками
навчального процесу з метою досягнення дидактичних цілей. Різноманітні ЕОР підтверджують на
практиці свої потенційні можливості в інтенсифікації навчального процесу. Проте, ефективність
навчання зумовлюється не самим фактом застосування ЕОР, їх дидактичний вплив залежить від
низки факторів, у тому числі і від характеру організації та подання навчального матеріалу.
У напрямку обґрунтування дидактичних, теоретико-методологічних засад проектування ЕОР, їх
створення та практичного застосування ведеться значна науково-дослідна робота. Варто відзначити
внесок В. Ю. Бикова, М. І. Жалдак, Ю. О. Жук, Н. В. Морзе, О. В. Співаковського та ін. Науковці
визначають та досліджують принципи створення ЕОР, формують дидактичні вимоги як до ЕОР
загалом, так і до інтерфейсного рішення. Проте, все ще лишається достатньо не вирішених питань.
Зокрема, В. Ю. Биков, О. В. Співаковський, І. В. Роберт наголошують на важливості психологопедагогічного обґрунтування характеру подання електронних навчальних об’єктів. Зважаючи на
актуальність даної проблематики, вбачається потреба у подальшому дослідженні психологопедагогічних умов подання навчального матеріалу на екрані, з метою підвищення ефективності
опосередкованого комп’ютером навчання. У даній статті зупинимося на одній із складових
окресленої проблеми – визначимо дидактичні умови подання знань в ЕОР.
Як відомо, знання в сучасних ЕОР подаються засобами мультимедіа на екрані монітору, тобто у
вигляді екранного аудіовізуального інтерактивного образу, матеріальним відображенням якого
виступає інтерфейс користувача (ІК). Тобто ІК є зовнішньою формою подання знань в ЕОР.
Насамперед, з’ясуємо, які дидактичні функції має виконувати ІК, як транслятор навчального
матеріалу. Коли ми говоримо про дидактичні функції (від лат. здійснення, виконання), маємо на увазі
ті аспекти навчальної діяльності, реалізацію яких має забезпечувати інтерфейс ЕОР. На нашу думку,
варто виділяти наступні функції ІК, зумовлені специфікою мультимедіа: змістовну, цільову,
мотиваційну, емоційну, інформаційну, активізуючу, інтерактивну, адаптивну, естетичну. Усі вони
взаємозалежні та обумовлюють характер представлення знань засобами мультимедіа.
Відповідно до діалектики форми і змісту, форма представлення НІ реалізує зміст освіти. А під
змістом освіти варто розуміти сукупність усіх елементів знань, тобто навчальний матеріал, який
підлягає засвоєнню особою, що навчається. Отож, перша функція, покладена на інтерфейс ЕОР,
полягає в адекватному відтворенні наукових знань та представленні способів і алгоритмів дій, для
забезпечення ефективності їх засвоєння особою, що навчається. У свою чергу, вибір характеру
представлення навчального матеріалу має визначатися саме змістом знань.
Зміст навчальної діяльності виражений у тих завданнях, які повинні бути виконані по завершенню
навчальної діяльності. З цього випливає наступна функція інтерфейсу ЕОР, яка полягає у
забезпеченні максимальної реалізації поставлених педагогічних цілей. Одночасно, саме ціль є
основним визначником дій по подачі мультимедійного навчального контенту, оскільки спосіб і форма
його подачі повинні бути підпорядковані цілі навчальної діяльності. Без чітко окреслених цілей
навчання важко реалізувати весь потенціал навчального матеріалу при опосередкованому
комп’ютером навчанні. Як зазначено у праці [1] цілями навчання керуються при підготовці
електронних матеріалів освітнього ресурсу, цілі слугують основою оцінки якості та успішності
застосування навчальних матеріалів. А з іншої сторони, цілі навчання допомагають сконцентрувати
увагу осіб, що навчаються, на засвоєнні знань, визначити методи оцінки просування по поданому
матеріалу.
Цілепокладання у навчанні тісно пов’язане з таким поняттям як мотивація, оскільки з однієї
сторони визначається наявними в особи, що навчається, мотивами до навчання, а з іншої – виконує
мотивуючу функцію до навчання. Загалом, мотивація – це рушійна сила, яка рухає особу, що
навчається, до цілі навчання. Пізнавальна мотивація підвищує активність осіб, що навчаються, сприяє
перебудові та розвитку психічних процесів, а відтак, забезпечує ефективність навчальних дій та надає
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їм спрямованості. Відтак, інтерфейс ЕОР покликаний виконувати важливу мотиваційно-стимульну
функцію. Суть її полягає у такому представленні знань, яке б спонукало до розвитку пізнавальної
мотивації в осіб, що навчаються. Використання комп’ютера у навчальній діяльності, саме по собі
виступає значним мотивуючим фактором, а застосування мультимедіа при викладі навчального
матеріалу, слугує додатковим потужним стимулом. Для підвищення мотивації в особи, що
навчається, інтерфейс ЕОР має забезпечувати:
– новизну та різноманітність способів подачі МНК, щоб викликати природній інтерес в осіб, що
навчаються, і спонукати до пізнання;
– супроводження подачі МНК різноманітними засобами наочності, щоб зробити навчання
зрозумілішим, доступнішим, цікавішим;
– самостійність осіб, що навчаються: в оперуванні НІ, виборі способів дій з нею (активність та
ініціативність – основа пізнавального інтересу);
– подання навчального матеріалу має реалізовувати принцип проблемності, оскільки, у таких
умовах виникає пізнавальна мотивація, а активна мисленнєва діяльність сприяє виникненню інтересу;
– індивідуальна орієнтованість ресурсу, оскільки мотивація є особистісним утворенням,
психологічну природу якого утворюють інтелектуальні, емоційні і вольові процеси;
– естетичну привабливість, щоб викликати позитивне відношення до предмету пізнання. ІК має
привертати увагу та сприяти розкриттю сутності предмету пізнання, а не відвертати від неї;
– емоційна забарвленість – суттєвий фактор для виникнення пізнавального інтересу. Як слово
викладача має бути живим, так інтерфейс має викликати позитивні емоції, створювати загальний,
спонукальний фон для реалізації навчальної діяльності.
Проте, емоції у навчанні не лише викликають інтерес до отримання знань. Їх роль у навчальній
діяльності важко переоцінити. Виходячи із цього, інтерфейс ЕОР покликаний виконувати важливу
емоційну функцію. Загалом, емоції це складне утворення, яке супроводжує людину при виконанні
будь-якої діяльності, зокрема і навчальної [2: 392]. Емоції здійснюють значний вплив на навчальну
діяльність. Вони безпосередньо пов’язані із мотивацією: прагненням до певного результату,
здатністю досягати ціль, підтримувати дії. Позитивні емоції (самореалізація, задоволення) впливають
на пізнавальні процеси, спонукають до вирішення завдань. У навчальній діяльності вони
супроводжують спонукання чи бажання дослідити або краще вивчити якийсь об’єкт, а інтерес не
пов'язаний із таким спонуканням, просто неможливий. Емоції тісно пов’язані із сприйняттям, увагою,
пам’яттю. Також, у всіх видах діяльності емоції виступають важливим джерелом самопізнання і
самоуправління. Здійснюючи у навчальній діяльності самоуправління, людина керує очікуваннями,
встановлює розумні цілі, моніторить процес та підтримує зобов’язання. Як видно, емоційна сфера
впливає на низку факторів, необхідних для успішної реалізації навчальної діяльності, тому ІК
покликаний зробити ЕОР емоційно насиченим та викликати в осіб, що навчаються, позитивні емоції,
а відтак сприяти кращому засвоєнню знань. Загалом, мультимедійні ресурси самі по собі сприяють
виникненню емоцій. Адже їх специфіка характеризується комплексом чуттєво сприйнятних
параметрів, а відповідно організоване подання мультимедійного навчального контенту сприятиме
значному підвищенню емоційної забарвленості навчання. Це забезпечить реалізація наступних
положень.
– ЕОР має бути зверненим до емоцій користувачів: їх спрямованості, уподобань, досвіду.
– Викликати позитивні емоції виявами поваги до осіб, що навчаються (доброзичливість в усьому,
підтримка, відповідність рівню підготовки, користувацьким навичкам).
– Для посилення емоційної реакції необхідно застосовувати принципи чуттєвого сприйняття та
використовувати весь доступний арсенал засобів: колір, компонування, шрифт тощо.
– На емоційний стан осіб, що навчаються, позитивно впливає простота, легкість та відсутність
напруження у використанні технологій.
– Емоційному сприйняттю навчального матеріалу сприяють і використання анімаційних
персонажів у різних ситуаціях, як от вирішення проблем.
– Використання емоційно насичених зображень впливає на емоційні центри мозку, викликаючи
допитливість, привертають увагу, заохочують до навчальної діяльності.
Варто зауважити, що вкрай важливо не допускати ситуацій надлишкової емоційності ресурсу,
оскільки це може і відволікати увагу, і стати завадою у навчанні. Загалом, представлення навчального
матеріалу на екрані монітору (дизайн інтерфейсу) має бути привабливим, щоб створити благоприємне
середовище, визивати позитивні емоції в осіб, що навчаються, та забезпечити оптимальні умови для
засвоєння інформації, сприяючи вирішенню навчальних цілей.
Наступна функція, яку виконує представлення МНК – інформаційна. Адже, згідно із
інформаційним підходом, процес навчання полягає у передачі інформації, відповідної певній області
знань, від викладача – особі, що навчається. Для навчальної системи цей процес характеризується
певними властивостями і складностями, що витікають із особливостей суб’єктів навчальної
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діяльності, зокрема осіб, що навчаються, та об’єктивними властивостями інформації і особливостями
її переробки. Насамперед, форми представлення МНК суттєвим чином залежать від форми існування
тієї чи іншої інформації. У праці [3] виділено такі види інформації.
Інформацію, яку здатна сприйняти особа, що навчається, поділяють: за впливом на органи чуттів
(оптично-акустична, оптично-дотикова та ін.); за технічною однорідністю (текстова, акустична,
зображувальна і т.п.). Характерною особливістю МНК є інтеграція різнорідних даних, тому ІК, для
реалізації навчальних цілей, може відображати одночасно різні види інформації і за впливом на
користувача, і за технічною однорідністю. За способом сприйняття є: звукова інформація; зорова;
тактильна. У свою чергу людина володіє властивістю переваги сприйняття і мислення у певній
інформаційній системі. Тому МНК доцільно передавати особі, що навчається, переважно у вигляді,
що відповідає її інформаційній системі. За способом дії інформацію, яка поступає, особі, що
навчається, поділяють на асоціативну і пряму. Дія асоціативної інформації виникає під впливом
раніше засвоєних даних і здійснюється, через вплив на пам'ять уже знайомими об’єктами. В ЕОР це
можуть бути певні елементи інтерфейсу: анімаційні персонажі, гіди, путівники тощо, які нагадують
про певні блоки навчального матеріалу. Пряма інформація безпосередньо передає важливі, з точки
зору цілей навчання, властивості об’єктів. Вона не володіє специфікою асоціативної, тому для
успішного сприйняття, необхідно при її представленні застосовувати елементи помітності,
незвичності.
Окрім форми існування інформації, при організації інтерфейсу ЕОР, варто зважати і на її
характеристики, важливі при електронному навчанні: репрезентативність – відбір і представлення
контенту для найкращого відображення об’єктів, явищ та процесів, що вивчаються; змістовність –
семантична ємність: відношення кількості інформації у повідомленні навчального матеріалу до
об’єму даних що опрацьовуються; достатність – це повнота інформаційного повідомлення:
мінімальна але достатня кількість інформації; доступність – це отримання, перетворення та
представлення інформації у доступній і легкій для сприйняття формі; точність – це ступінь близькості
поданої і отриманої інформації до реальних об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються; достовірність –
це властивість відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю; стійкість – здатність
реагувати на зміни вихідних даних без порушення необхідної точності; актуальність – цінність
навчальної інформації у момент її застосування; своєчасність – можливість отримання інформації не
пізніше визначеного часу.
Інформаційна функція представлення навчального матеріалу передбачає і реалізацію
інформаційної діяльності в ЕОР. І. В. Роберт було окреслено основні компоненти інформаційної
діяльності [4], куди входять: 1) реєстрація, збір, накопичення, збереження, обробка і передача великих
об’ємів різнорідної інформації про об’єкти, явища, процеси, що вивчаються; 2) управління у
реальному часі об’єктами, процесами, що реально чи віртуально представляють навчальні ситуації чи
моделі явищ, які вивчаються; 3) управління відображенням на екрані моделей об’єктів, явищ,
процесів як віртуальних, так і реальних; продукування інформації – створення інформаційного
продукту; 4) формалізація інформації – формальне представлення інформації у вигляді символьного
запису чи структури, що адекватно відображає властивості даної інформації і володіє її суттєвими
ознаками; 5) обробка інформації: аналіз, систематизація, вибір чи пошук за ознаками; 6) отримання і
відправлення інформації, представленої у різних видах; 7) здійснення пошуку інформації,
інформаційна взаємодія, використання інформаційних ресурсів Інтернет.
Інформаційна функція, покладена на ІК ємна і багатогранна. Представлення навчального контенту
на екрані покликане не лише передавати знання особі, що навчається, а й створювати умови для їх
засвоєння, розвитку особистісних якостей, формування професійних навичок та специфічних умінь у
реалізації інформаційної діяльності, що особливо актуально в умовах інформаційного суспільства.
ІК має не лише транслювати навчальну інформацію, а й заохочувати та активізувати особу, що
навчається, до реалізації навчально-пізнавальної діяльності, тобто виконувати активізуючу функцію.
Мультимедійні технології надають можливість особі, що навчається, виступати не пасивним
слухачем, а суб’єктом, що здатний контролювати процес навчання та власну навчальну діяльність і
активно здобувати знання. Комп’ютерні (зокрема мультимедійні) засоби передачі інформації мають
нелінійну структуру та характеризуються інтерактивністю, а відтак, сприяють застосуванню активних
методів навчання. Активна робота із поданим контентом (доповнення зображення, копіювання
фрагментів) читання (а не пасивне слухання і перегляд), виправлення "помилок" сприяють більш
активному сприйняттю, тим самим підвищують ефективність навчання. Активізація навчальної
діяльності, забезпечується також наявністю елементів проблемності при викладі мультимедійного
навчального контенту. Загалом, уся навчальна діяльність являє собою проблемні ситуації, утворені
навчальними задачами. Вони можуть бути подані явно, як певна вправа, завдання з відповідної
області знань, або неявно – за допомогою підібраної форми викладу навчальної інформації
активізувати мисленнєву діяльність особи, що навчається. Також, мультимедійні технології
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дозволяють інтегрувати у процес пізнання методи візуалізації. Процес візуалізації являє собою
згортання мисленнєвого змісту в наглядний образ, який може бути розгорнутий і слугувати опорою
мисленнєвих і практичних дій. Будь-яка форма візуальної інформації містить елементи проблемності,
розв’язання яких здійснюється на основі аналізу, синтезу, узагальнення, згортання чи розгортання НІ.
Чим вища проблемність візуальної інформації, тим вища інтенсивність мисленнєвої діяльності
людини. Отже, активізуюча функція інтерфейсу ЕОР полягає в активізації та орієнтуванні особи, що
навчається, на здійснення навчальної діяльності і вирішення проблемних ситуацій, у сприянні більш
інтенсивному та усвідомленому сприйняттю НІ. Вона тісно пов’язана з мотивуючою та
інтерактивною функціями.
Як добре відомо, інтерактивність є однією із характеристик мультимедіа. Це поняття, що
розкриває характер і ступінь взаємодії між елементами системи, шляхом передачі інформації. У
навчальній діяльності інтерактивність або взаємодію, розуміють як двосторонній діалог між
викладачем і особою, що навчається, ціль якого – допомогти особі, що навчається, перетворити
інформацію в особисті знання. При комп’ютеризованому навчанні, інтерактивність варто розуміти як
можливість особи, що навчається, здійснювати вплив на зміст, зовнішній вигляд, тематичну
спрямованість, режим роботи ЕОР та реалізація комунікації між учасниками навчального процесу.
Інтерактивність мультимедійних ресурсів передбачає широкий круг можливостей впливу на
процес навчання і зміст навчального матеріалу зі сторони особи, що навчається, у тому числі:
маніпулювання екранними об’єктами; лінійна навігація – скролінг у межах екрану; ієрархічна
навігація (вибір змісту за допомогою ієрархічної організації меню); інтерактивна довідка (визивається
за допомогою кнопок на панелі навігації); відповідь ЕОР на запити і дії особи, що навчається;
конструктивна взаємодія (створення чи конфігурування особою, що навчається, екранних образів);
рефлективна взаємодія (ЕОР враховує дії особи, що навчається, для подальшого аналізу);
симулятивна інтерактивність (налаштування екранних об’єктів визначає їх "поведінку");
непоглиблена контекстна інтерактивність (особа, що навчається, залучається до діяльності з неявним
дидактичним значенням: мультимедійні ігри); поглиблена контекстна інтерактивність (особа, що
навчається, погружається у симульований тривимірний світ).
Стосовно значення інтерактивності в ЕОР, то вона є функціональною: пошук, звернення до баз
даних тощо, а також, вона цікава і приваблива. Та головне, інтерактивність покликана забезпечити
ефективність навчання, оскільки тісно пов’язана з такими аспектами навчальної діяльності як
розвиток пізнавальних дій, мотивів навчання, активності зі сторони особи, що навчається. Зокрема,
вона сприяє успішному засвоєнню і збереженню знань протягом тривалого часу, дозволяє швидше
вивчити матеріал і більш позитивно ставитися до самого процесу вивчення. Варто зазначити, що
вибір рівня та виду інтерактивності залежить від низки факторів, насамперед від цілей навчання,
специфіки змісту, виду навчальної діяльності, рівня знань та користувацьких умінь осіб, що
навчаються, тощо.
Ще одна функція, яку покликане виконувати ІК – адаптивна. Вона також випливає із специфіки
мультимедіа, оскільки її визначною характеристикою є забезпечення індивідуалізації навчання. Тобто
ІК має бути так організований, щоб максимально відповідати особливостям і потребам осіб, що
навчаються. Цьому сприяє забезпечення адаптації ЕОР до індивідуальних особливостей осіб, що
навчаються. Адаптація ЕОР до особи, що навчається, зводиться до підбору відповідного їй сценарію
навчання, темпу й детальності викладу НІ, пропонованих питань і вправ, їх послідовності тощо. [5] А
адаптація інтерфейсу ЕОР до особи, що навчається, – це сукупність форм і способів організації
навчального простору, відповідно до її особливостей і потреб. Адаптація інтерфейсу ЕОР до
індивідуальних особливостей осіб, що навчаються, реалізується на основі розроблених моделей учня
[5] та дає можливість мінімізувати час навчання, а також з мінімальними витратами перебороти поріг
труднощів навчання і пристосувати цей процес до особливостей осіб, що навчаються, та дозволяє
побудувати індивідуальний сценарій для кожного з них.
Стосовно інтерактивності та адаптивності ЕОР, варто зауважити, що їх повнота та об’єм залежать
від низки факторів, зокрема, від цілей навчання, педагогічних стратегій, що застосовуються, сценарію
навчання тощо. Також, доволі часто є неможливим врахування індивідуальних особливостей осіб, що
навчаються, інколи "… безмежне число варіантів вибору може виявитися не лише недоречним чи
зайвим …", але і не відповідати потребам користувача. [6: 33] Тому, і лінійна форма викладу
навчального матеріалу, і різнорівневе подання знань теж можуть нести певну ефективність.
Остання функція, яку виконує інтерфейс ЕОР – естетична. Зовнішній вигляд, оформлення ІК –
перше, з чим зустрічається особа, що навчається, починаючи працювати з ЕОР. Естетика дизайну
напряму визначає настрій та відчуття від ресурсу, а також створює психологічно комфортні умови
навчання. Якщо ІК привабливий, естетичний, викликає позитивні емоції в особи, що навчається, то
визиває інтерес до предмету, мотивує до навчальної діяльності. При наявності інтересу, потребі в
оволодінні знаннями, активізується вся психічна діяльність: посилюється концентрація й
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інтенсивність уваги, загострюється чуттєвість і спостережливість, підвищується готовність пам’яті і
забезпечується легкість протікання мисленнєвих процесів, а відповідно й сприйняття навчального
матеріалу. [7] Відтак, ІК має бути естетичним, це стосується підбору кольорової гамми, звукового
супроводження, композиції екранних образів тощо. Естетика ІК напряму пов’язана із зручністю у
користуванні та доступності для особи, що навчається, при реалізації навчальної діяльності.
Таким чином, ми з’ясували, що ІК відіграє значущу роль у функціонування ЕОР та реалізації
навчання. На ІК, як форму подачі навчального матеріалу, покладені функції, реалізація яких дозволяє
зробити навчальну діяльність, опосередковану комп’ютером, більш успішною та ефективною.
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Денисенко С. Н. Дидактические функции пользовательского интерфейса электронных
образовательных ресурсов.
В статье описываются основные дидактические функции пользовательского интерфейса
современных средств обучения. Реализация изложенных функций призвана содействовать
максимальной эффективности опосредствованного компьютером обучения. Было выявлено, что
интерфейс пользователя играет значительную роль в функционировании электронных
образовательных ресурсов.
Denysenko S. M. Didactic Functions of User’s Interface of Electronic Educational Resources.
The article describes the main didactic functions of user’s interface of electronic learning. Realization of the
outlined functions is called to assist maximal efficiency of computer aided learning. It discovers that user’s
interface plays an important role in the electronic educational resources functioning.
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ЗРУШЕННЯ У СТРУКТУРНОМУ ЧЛЕНУВАННІ ІНФІНІТИВА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розглядається питання становлення і розвитку інфінітивних форм у німецькій мові;
виявлено загальні і специфічні риси еволюції морфологічних властивостей інфінітива і його переходу
із іменникової до дієслівної парадигми; визначено особливості спрощення морфемного членування
структури інфінітива (від чотирьох/п’яти до двох) й основні етапи її модифікації в історії німецької
мови.
Походження інфінітива сучасних європейських мов привернуло пильну увагу лінгвістів у другій
половині минулого століття й активно розроблялося в теоретичному плані відомими вітчизняними й
зарубіжними лінгвістами М. М. Гухман, В. М. Жирмунським, К. Г. Красухіним, Е. А. Макаєвим,
В. М. Ярцевою,
Т. В. Гамкрелідзе,
В. В. Івановим,
Ю. О. Жлуктенком,
Т. А. Яворською,
В. В. Левицьким, В. Г. Таранцем, Д. Дистерхефт та ін. Інтерес дослідників концентрується навколо
джерел і шляхів виникнення інфінітивних форм [1; 2], а також історичного аспекту типологічних рис
інфінітива [3]. Однак ці питання, як і проблема лінгвістичної хронології становлення і подальшого
розвитку інфінітива і його форм в окремих сучасних європейських мовах, досі залишаються
невирішеними у повному обсязі.
Метою цього дослідження є виявлення особливостей розвитку структури інфінітивних форм в
історії німецької мови, яка історично входить до групи германських мов.
Система інфінітива давньоверхньонімецького періоду складається із відмінюваних форм
інфінітива з граничним і неграничним значеннями, які утворюються за допомогою флексій [4; 5],
порівн.
neman
gineman
(неграничне значення)
(граничне значення)
Ном. neman
gineman
Ген. nemannes
ginemannes
Дат. nemanne
ginemanne
Акуз. neman
gineman
Метод трьохаспектного зіставлення В. І. Максимова [6: 78] виводить нас на такі складники
структури інфінітива:
Ряди зіставлення
Аналізоване слово – neman
1-й ряд
neman, neman-n-es, neman-n-e, neman- ǿ
2-й ряд
nem-a-n
3-й ряд
nema-n(o), neria- n(o), machô - n(o), habê- n(o)
При членуванні афіксів інфінітива визначаємо їхній статус:
1-й ряд – флексії -n-es, -n-es, - ǿ;
2-й ряд – основоутворюючий суфікс -a- (-ia-,-ô-, -ê-),
3-й ряд – суфікс інфінітива -n(o)-.
Склад давньоверхньонімецького інфінітива є чотирьохчленним для інфінітивів з неграничним
значенням, напр., двн. nemannes: корінь (nem-), основоутворюючий суфікс (-a-) і суфікс інфінітива (n(o)-) і флексія відмінку; п’ятичленним для інфінітивів з граничним значенням, які додатково
отримують префікс gе-.
Корінь і основоутворюючий суфікс складають дієслівну основу. Корінь є носієм лексичного
значення, основоутворюючий суфікс указує на належність до певного морфологічного типу дієслова:
nem-a-n (сильне дієслово), diur-ia-n (слабке дієслово 1 класу), scouw-ô-n (слабке дієслово 2 класу),
hab-ê-n (слабке дієслово 3 класу). Морфологічний тип дієслова не впливає на парадигматику
давньогерманського інфінітива: відмінкові флексії у всіх типів ідентичні. Суфікс – n(o)- виконує,
скоріше, словотворчу функцію, а флексія слугує для вираження синтаксичних відношень інфінітива
стосовно інших слів у словосполученнях і реченнях.
© Долгополова Л. А., 2011
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Структура вихідної моделі давньоверхньонімецького інфінітива nemannes (з неграничним
значенням) і ginemannes (з граничним значенням) може бути представлена за формулою
Г. О. Винокура [7: 441] таким чином:
{[(nem + a) + n] + n-es}
<gi +[({ nem + a) + n] + n-es}>
Морфологічний склад вихідної моделі відповідає структурним ознакам давньоверхньонімецького
слова, яке було багатоморфемним [8: 30].
У сучасній німецькій мові існують морфологічні класи дієслів, які відрізняються один від одного,
передусім, формантами при їх дієвідмінюванні. Інфінітиви цих морфологічних класів, однак, за своєю
структурою є ідентичними. На ранніх етапах розвитку виокремлюються дві форми утворення
інфінітива – правильних і неправильних дієслів, структура яких є нетотожною за кількістю й якістю
елементів. До перших належить більша частина інфінітивів, котрі утворюються за продуктивною на
даний момент моделлю, до других – претерито-презентні й атематичні дієслова.
Вихідна модель регулярних дієслів германських мов є багатоморфемною і складається із
чотирьох/п’яти елементів. На момент формування окремих германських мов (період
давньогерманських мов) іменні основи практично втрачають свою первісну значущість. У результаті
основоутворюючий суфікс позбавляється самостійності і зливається із суфіксом інфінітива. У
давньоверхньонімецькій період обидва утворюють нерозривну єдність, яка не підлягає членуванню на
складники: nem-an. При цьому відбувається перебудова афіксів, у результаті якої основа скорочується
на користь суфікса. Функція останнього також змінюється: він бере участь в утворенні інфінітива і на
ранніх етапах демонструє морфологічний тип дієслова. На цій підставі цю морфему варто розглядати
як формоутворюючий або словозмінний суфікс [9: 544]. Те, що це суфікс, а не флексія свідчить той
факт, що дана морфема зберігається у відмінкових словоформах інфінітива: nem-ann-es.
Утрата основоутворюючого показника приводить до зменшення відокремлених словотвірних
елементів (з п’яти до чотирьох, з чотирьох до трьох):
Інфінітив з неграничним значенням:
[(nem + an) + ǿ], де ǿ – нульова флексія
Інфінітив з граничним значенням:
gi +[(nem + an) + ǿ]
Спрощення моделі відбувається через випадання додаткового -п-, який подвоював суфікс. Цей
процес припадає на початок середньоверхньонімецького періоду (XI ст.):
(i) da bedorfen wir ce habene vor frouwen herlich gewant (NL, 352: 4).
"Нам потрібно перед жінками бути у гарному одязі".
На початок ранньонововерхньонімецького періоду (XIV в.) у структурі інфінітива відмічаються
значні зміни, які викликають подальшу редукцію кількості елементів. По-перше, виникає відмінкова
категорія, а разом з нею і відмінкові закінчення. Починаючи з кінця середньоверхньонімецького
періоду форма інфінітива з нульовою флексією витісняє флективні відмінкові форми інфінітива.
Оскільки виникає опозиція відмінкових форм, де показником слугують флексії, то відпадає
необхідність виділення і нульової флексії.
Префікс gе-, який закріплюється як обов’язкова формальна ознака дієприкметника II, втрачає своє
первісне видове значення і виходить з ужитку. В результаті чого структура інфінітива у
нововерхньонімецький період стає двочленною:
(nehm + en)
Функція дієслівної основи як носія лексичного значення зберігається; морфема –en
десемантизується: зникає функція показнику морфологічного типу дієслова.
Не зважаючи на прозорість структури простого інфінітива сучасної німецької мови, яка
складається із двох морфем – дієслівної основи і кінцевого афіксу, у лінгвістиці немає єдиної думки
про морфологічний статус останнього елементу. У багатьох граматиках він розглядається як суфікс і
протиставляється особовим закінченням дієслова [10]. Інші називають його флексійним морфом,
оскільки він не бере участь у словоформах дієслівної парадигми і в утворенні похідних, що є
характерною ознакою закінчень [9; 11].
Услід за В. Флейшером ми визнаємо зберігання за –en словотвірної функції через те, що ця
морфема слугує єдиним елементом вербалізації у тому випадку, якщо ми будемо розглядати інфінітив
як "основну форму" дієслова. При утворенні дієслова типу erfrischen від прикметника "frisch" і
verarzten від іменнику "Arzt" у сучасній німецькій мові діють конфікси ver- і -en (у Флейшера –
перервні дериваційні елементи). Дієслів *frischen і *arzten, до яких змогли би приєднатися префікси,
не існує. Якщо -en не вважать дериваційною морфемою, то елементи словотвору варто розглядати як
"префіксальні деривати, при цьому зникає і принципова різниця між суфіксом і префіксом" [10: 138].
Оскільки морфема -en, починаючи з ранньонововерхньонімецького періоду, поєднує у собі функції
закінчення і суфікса, її потрібно розглядати як словоформотворний суфікс.
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У структурі інфінітива сучасної німецької мови відбувається розширення суфікса: -el-n, -er-n:
babbeln, rädern. Елементи -еl- і -еr- В. Флейшер розглядає як самостійні суфікси з ітеративним і
зменшеним (liebeln) або зі словотвірним значеннями (häufeln) [10: 143]. У XVII столітті
впроваджується розширений суфікс -ier-en серед дієслів іншомовного походження: telefonieren,
computerisieren й ін.
Структура інфінітива з раннього середньовіччя не зазнає значних змін і зберігає двохчленність:
Таблиця1.
Таблиця змін членування інфінітива у німецькій мові
Період
двн
свн
нвн
Пара
метри
nehmen
ginemanes
ginemannes
- корінь
- префікс
- префікс
Характер
- суфікс інфінітива
- корінь
- корінь
афіксів:
- суфікс інфінітива
- основоув. суфікс
- відмінкова флексія
- суфікс інфінітива
- відмінкова флексія
2
4/3
5/4
Кількість
афіксів:
Структура інфінітива в процесі розвитку німецької мови зазнає значних змін, які
характеризуються такими ознаками:
– спостерігається спрощення морфемного членування структури, що зумовлене, з одного боку,
загальною тенденцією германських мов, з іншого боку – входженням інфінітива до дієслівної
парадигми; структура інфінітива скорочує кількість морфем від чотирьох/п’яти до двох (XIII – XIV
ст.) за дієслівною моделлю і складається із етапів:
Спільногерманський період: (gi-) nem-a-n(n)-es (чотири/п’ять морфем)
Давньоверхньогерманський: (ge-) nem-an(n)-es (три/чотири морфеми)
Середньоверхньонімецький: nem-en (дві морфеми)
Сучасна німецька мова: nehm-en (дві морфеми)
До загальномовних ознак структурної модифікації належать:
– перерозклад основ повнозначних частин мови через утрату основної функції тематичного
голосного: в інфінітиві він відбувається на користь формоутворчого суфікса інфінітива;
– редукція кінцевого голосного, яка створює сприятливі умови для нейтралізації голосних і
уніфікації суфікса інфінітива. Еволюція закінчень зумовлюється існуючою у морфемах німецької
мови надмірністю. Зайвими в інфінітиві виявляються відмінності у вокалізмі суфікса, які на той
момент десемантизовані;
Специфічними ознаками структурного розвитку інфінітива є: спрощення структури через втрату
категорії відмінювання в результаті зникнення відмінкових флексій; спрощення структури через
втрату префіксом gе- видового значення; розширення семантики суфікса інфінітива та його
трансформація у слово-формотворний афікс (суфікс).
У зв’язку з перетворенням у слово-формотворний суфікс кінцева морфема -еп стає показником
інфінітива як граматичної форми дієслова й словотвірним елементом вихідної форми дієслова.
Переосмислення суфікса й втрата категорії відмінювання сприяли закріпленню в інфінітива
дієслівних ознак. У сучасній німецькій мові простий інфінітив – двочленний: презентна основа +
формотворчий суфікс. Така структура є зручною для формування на її основі аналітичних форм
інфінітива, наповнення новими граматичними значеннями. Специфічним для інфінітива є перехід із
однієї частини мови в іншу і його остаточне закріплення в дієслівній системі.
Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні специфіки й еволюції
функціонування неправильних дієслів і виявленні ведучого морфологічного типу в уніфікації
інфінітивних форм німецької мови.
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Долгополова Л. А. Изменения в структурном членении инфинитива в немецком языке.
В статье рассматривается проблема становления и развития инфинитивных форм немецкого
языка; выявляются общие и специфические черты морфологической эволюции инфинитива и его
перехода из субстантивной в глагольную парадигму; определяются особенности упрощения
морфемного членения структуры инфинитива (от четырех/пяти до двух) и основные этапы ее
модификации в истории немецкого языка.
Dolgopolova L. A. The Structural Modifications of the Infinitive in German.
The article is devoted to the analysis of the structural modifications of the infinitive forms in German, its
general and specific peculiarities of morphological evolution and its transition from nominative to verbal
paradigm, the specific of simplification of infinitive structure (from four/five to two-morphemes) and the
general stages of its modification in the history of German.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР АНГЛОМОВНОГО ЖАРТУ
У статі розглядається специфіка гумористичної комунікації, і водночас, її базової форми – жарту,
що дає можливість дослідити її крізь призму смисло- і стильотвірних функцій, які породжують
сміх, лудичних технік і прийомів творення комічного, смислової амбівалентності – всього того, на
хиткому вістрі чого виникає сміховий ефект.
Екстраполяція функціонально-комунікативного підходу на антропологічну методологію дослідження
дозволяє здійснити аналіз англомовного жарту як інтелектуально-емоційної діяльності, виявити шляхи
та засоби, що зумовлюють і модифікують його параметри.
Функціонально-комунікативна стилістика тексту визначає вплив мовних одиниць на текст.
Започаткований у роботі підхід дозволяє вивести стилістику в функціонально-комунікативну і
когнітивну сфери, орієнтуючись на структурно-змістову організацію та інтерпретацію тексту.
Важливою характеристикою цього підходу є також переключення уваги з об’єкта на суб’єктів
спілкування. Впливаючи на адресата, жарт є дієвим засобом розкриття особливостей функціональностилістичних засобів у різних соціально-комунікативних сферах, у межах дискурсу.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на засадах комплексного підходу до
жарту як фольклорного тексту й мовленнєвого жанру визначено його статус у межах запропонованого в
роботі нового напряму лінгвістичних студій – функціонально-комунікативної стилістики тексту.
Розроблено методику виявлення прийомів створення комічного в жарті на підґрунті базового
когнітивного механізму – інконгруентності, що виникає внаслідок порушення норм на різних рівнях
жартівливої комунікації. Розкрито сутність гумористичного різновиду дискурсу, що виокремлюється
за характером комунікації.
З’ясування природи гумору становить собою складну міждисциплінарну проблему, історія
наукового вивчення якої сягає часів античності, але, як і сьогодні, продовжує привертати пильну
увагу дослідників. Антропологізація сучасної наукової думки спричинила істотні зміни у поглядах на
природу гумору і особливості його вербального втілення. Започаткований у роботі підхід базується на
визнанні докорінної відмінності між візуальною реєстрацією комічного у слові. Англомовний жарт,
що власне і є об’єктом здійсненого дослідження, визначається як текстово-дискурсивне утворення,
тобто як суть, що виникає у дискурсі, перебіг якого навмисно порушено адресантом з метою
потішити адресата. Суть цього порушення пояснює поняття інконгруентності, що розуміємо як
протиріччя, дисбаланс, невідповідність, спричинені раптовою появою у тканині дискурсу іншого
змістового плану, який різко контрастує з основним. Жарт, відповідно, визначаємо як одиницю
жартівливої комунікації, інгерентними ознаками якої є ігровий елемент комічного, обмануте
очікування, які мають нескрізний характер і реалізуються на всіх рівнях структурної організації
жарту. Жарт розглядається в різних ракурсах: як дискурс – як сам процес мислекомунікації та як його
результат – текст, а також як мовленнєвий жанр. У фокусі уваги при цьому перебувають мовні засоби
і прийоми створення комічного у жарті. Отже, актуальність роботи зумовлена нагальною потребою
комплексного вивчення англомовного жарту як текстово-дискурсивного утворення в контексті
взаємодії базових механізмів і прийомів створення в ньому комічного ефекту.
Когнітивний механізм інконгруентості перебуває в основі порушення норм (мовних, мовленнєвих,
текстових, дискурсивних, валоративних, логіко-поняттєвих, онтологічних), що і є джерелом комічної
тональності. Порушення норм в гуморі є нормою: пресупозиції, що перебуває в основі жарту, не
реалізується, створюється когнітивний дисбаланс – інконгруентність, що веде до комічного ефекту
від обманутого очікування, який є результатом помилкової посилки адресата досить далекій від
прогнозованої. Відхилення від норми створює у жарті нову норму з прирощенням додаткового
значення. На відхиленнях від норм у жарті ґрунтується вся експресія, емоційність, створюється жарт.
Комічність є засобом мовленнєвого впливу на комунікативну поведінку учасників спілкування. Його
найважливішою рисою є тісний контакт адресанта та адресата, позитивний вплив на психоемоційну
сферу адресата.
Вербальні жарти класифікуються на лінгвальні і лінгвоситуативні (рис.1).
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Британські
американські жарти

та

Британські жарти

Американські жарти

21%

13%

87%

79%

лінгвальні жарти

8%

92%

лінгвоситуативні жарти

Рис. 1. Розподіл сучасних англомовних жартів на лінгвальні і лінгвоситуативні.
Як тип тексту жарт характеризується малим обсягом, стереотипністю композиційної моделі,
неускладненістю синтаксису. За комунікативними властивостями жарти можуть бути
"консервованими" (тобто підготовленими заздалегідь) або спонтанними. За формою – віршованими
або прозовими, за авторством – авторськими або неавторськими. Згідно принципу структурної
типології вирізняються такі різновиди жартів, як діалогічні, монологічні, змішані, а за форматом –
згорнуті та розгорнуті (рис. 2):
Форма
1. Діалогічна

2. Монологічна

3. Змішана
(діалог і монолог)

Формат
згорнутий

згорнутий
розгорнутий
згорнутий
розгорнутий

Основні різновиди
анекдоти-наративи
анекдоти-загадки
Tom-Swifties
wellerisms
оne-liners
анекдоти-афоризми
спунеризми
tall-tales
анекдоти-наративи
Tom-Swifties
wellerisms
анекдоти-наративи
tall-tales

Відсоткове
співвідношення
35,5 %

11,8 %

52,7 %

Рис. 2. Сучасні англомовні жарти за структурними ознаками.
З британським гумором асоціюються інтелектуальні гумористичні форми: дотепність, нонсенс, в
основі яких перебуває інконгруентність. Саме цей когнітивний процес до отримання морального
задоволення від усвідомлення своєї власної значущості є для британців одним з основних
психологічних стимулів до аналізу гумору. Характерна риса британського менталітету, а значить,
стереотипу британця – незворушність у неправдоподібних ситуаціях:
ПРИКЛАД 1. A man was seated in the movie house with his arm around a large dog sitting in the seat
next to him. The dog was clearly enjoying the picture, even yelping at the funny parts. A man sitting behind
them leaned over and said:
"Excuse me, sir, but I can’t get over your dog’s behaviour!"
The man with the dog turned around and said, "Frankly, it surprises me too. He hated the book"
Гумор цього жарту полягає у двозначності розуміння полісемічної фрази "dog’s behaviour", яке
звичайно, пов’язується із тваринними звичками. Але тут собаці приписуються людські здібності, і
фінал жарту стає абсурдним.
Незворушність англійців стала "притчею во язицах", причому навіть самі британці із
задоволенням жартують над своїми "відмінними рисами".
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Особливості англійської комунікативної поведінки знаходять свій вияв у текстах жартів, де,
передусім, виділяються ексцентричність і дивацтво, які виражаються в небагатослівності, емоційній
стриманості, високому рівні самоконтролю і гумору. В сучасній комунікативній культурі Великої
Британії відзначається тенденція до зниження формальності у спілкуванні, що виявляється у
використанні зниженої розмовної лексики.
Характерні риси американської сміхової культури обумовлені історичним розвитком США.
Передусім, виділяється гумор фронтира, що став основою для розвитку таких жанрів, як небилиці,
неймовірні історії, трікстери (practical jokes), анекдоти (yarns). У США також з’явилися нові
різновиди жартів: іммігрантські, жіночий гумор, жорстокий гумор, жарти про слонів та інші. Останні
розглядаються як своєрідна метафора, що позначає силу, владу країни. Гігантизм і масштабність у
сучасній Америці також пов’язані зі словом "super", яке символізує ії національну і міжнародну міць.
Популярні комічні прийоми – антиклаймекс, гіпербола.
ПРИКЛАД 2 "How do you make an elephant fly?"
"Take a zipper this lonnnggg…" (Boskin, p. 67).
Гіперболічне перебільшення розміру виражається фонетичним прийомом ономатопії –
подовженням приголосних звуків з метою справити велике емоційне враження і показати великий
розмір слона.
Мовленнєві дії типів дискурсу, які експлікуються за сферами спілкування, протиставляються
мовленнєвим діям ГРД, і між ними виникають відношення протиріччя, тобто інконгруентності. "Жарт
перериває діалог, іноді за допомогою сміху" (А. Г. Козінцев). Установка на комічний ефект є
домінуючою серед складової комунікативної мети в гумористичному різновиді дискурсу (ГРД) і має
бути підкріплена реакцією адресата. Одна з головних цілей розповідання жарту – викликати сміх
слухачів, створити веселу, невимушену атмосферу. Див. табл. 1:
Таблиця 1.
Характерні риси ГРД
Складники ГРД
цілі

функції
комуніканти
соціальна дистанція
модус комунікації

Наповнення складників ГРД
основна прагматична установка – на комічний ефект, викликати сміх;
суто комунікативні ефекти – 1) позитивні: розвеселити, розважити,
підбадьорити, втішити; 2) негативні: уколоти, скривдити, образити,
принизити.
контактовстановлююча,
регулятивна,
емоційно-експресивна,
інтерпретаційна.
адресант – колективний автор;
адресат – конкретна людина.
близька, кооперативна.
несерйозна, жартівлива, гумористична тональність.

Гумористична мовленнєва взаємодія постає як різновид дискурсу. Гумористичний різновид
дискурсу є результатом мисленнєво-комунікативної діяльності гумористичного характеру, базовою
характеристикою якого є жартівливість. За національно-мовним критерієм гумористичний різновид
дискурсу – це мисленнєво-комунікативна діяльність представників певного лінгвокультурного
соціуму. За функціонально-комунікативним – він характерний для цілої низки інституціональних
типів дискурсу. Цьому різновиду дискурсу властиві діалогічність, динамічність, спонтанність,
відкритість, кооперативність. Особливий статус адресанта гумористичного різновиду дискурсу
обумовлений його тісним зв’язком з адресатом. Адресант виступає в ролі драматичного актора, який
грає комічну роль у комічній міні-виставі. Концепція адресанта жарту полягає, головним чином, у
тому, що він, зазвичай, посідає домінуючу позицію (моральної переваги). Його жарт звернений до
співрозмовника-адресата, який спочатку посідає позицію вичікування, підпорядкування адресанту.
Однак у певних умовах адресат може стати адресантом, тобто продовжити комунікацію в
гумористичному ключі, і тоді їх статусні ролі змінюються (наприклад, коли адресат підхоплює
"жартівливу гру" адресанта й розповідає свій жарт):
А1 → МЖ-ж ↔ А2(А1) → МЖ-ж ↔А2(А1) → ….
адресант – А1, адресат – А2, мовленнєвий жанр жарту – МЖ-ж.
Рис. 3. Зміна статусних ролей адресанта й адресата жарту в комунікації
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Основна риса адресата широта фонових знань, знання екстралінгвальної ситуації, тому в
організації жарту важливу роль відіграє спрямованість на прагматично зорієнтованого адресата. На
рис. 4. відображені типи адресатів жарту:

Адресат
жарту

має/не має почуття гумору;
критик/емпатик;
національний/інокультурний ("свій"/"чужий");
за гендерним фактором (чоловік/жінка);
за віковим фактором (дорослий/дитина);
за рівнем інтелектуального розвитку (високий/низький рівень);
за комунікативною роллю (слухач, читач, спостерігач);
залучений до певної соціальної групи.
Рис. 4. Типи адресатів жарту.

Адресант і адресат жарту існують і діють у різних типах ситуацій. Базові функції гумористичного
різновиду дискурсу: контактовстановлююча, інтерпретаційна, емоційно-експресивна. Гумористичний
різновид дискурсу вклинюється в різні типи інституціональних дискурсів, такі як: науковий,
політичний, дипломатичний, діловий тощо. Серед комунікативних можливостей жарту як складової
гумористичного різновиду дискурсу – точність, логічність, змістовність, доречність, образність.
Одним з найпоширеніших різновидів сучасних англомовних жартів є анекдот, який в
англомовному лінгвокультурному середовищі визначається як наративний жарт. У жанровій
структурі анекдоту виділяються дві групи: наративних і експресивних елементів. Комічний ефект
досягається завдяки концептуальному розкриттю композиційної моделі анекдоту, яка реалізується в
блоках, і експлікації лінгвоситуативної та лінгвальної двозначності. Комплікативний блок розкриває
тему, наведену в інтродуктиві, уточнює ситуацію та взаємовідношення між персонажами анекдоту.
Експлозивний блок, інконгруентний першим двом, несе основне інформативне навантаження – саме
тут міститься основна впливаюча сила тексту анекдоту. В англомовному анекдоті досліджено
прагмастилістичний потенціал; вивчені механізми створення комічного ефекту – антропоніми;
досліджені засоби логіко-мовленнєвої інконгруентності, прагматичні функції мовленнєвих одиниць у
створенні комізму. Різновидом інконгруентності є бінарність анекдоту, котра виявляється на всіх
рівнях: комунікативному (в адресованості); комунікативної структури (тема-рема); змістовому
(інконгруентність об’єктивної та вигаданої реальності); персонажної підсистеми (бінарні опозиції за
рангом, за належністю до певної статі або вікової групи, за суспільним становищем, за
національністю); у перетворенні трагічного в комічне і т.ін. Таким чином, комічний ефект досягається
за рахунок створення комічних ситуацій, які концептуально базуються на протиставленні, антитезі.
У всіх випадках певний мотив або дія виявляються смішними при дотриманні таких умов: завжди
має місце невідповідність чиїх-небудь учинків або висновків реальному стану речей.
Текст анекдоту характеризується також наявністю широкої системи інтертекстуальних зв’язків.
Він спирається на стереотипи фольклорних жанрів, на фольклористичні імплікації. Анекдот
запозичує елементи фольклору, художньої літератури, біблії, кіно, пісенного мистецтва.
Інтертекстуальність, яка виявляється в жарті, не має на меті спантеличити адресата, скоріше вона
викликає в нього релевантні соціальні знання (E. Ґоффман) і створює таку собі "ігрову рамку"
(У. Ф. Фрай). Таким чином, "інтертекстуальність висвітлює інтеракційний характер гумору"
(Н. Норрік), або діалогізм, у дусі М. М. Бахтіна. Інтертекстуальні елементи в анекдоті мають чітко
виражену експресивну функцію. Інтертекстуальні елементи – цитати, алюзії, стилізація,
пародіювання. Уперше обґрунтовується інтертекстуальність реалій, які пояснюються в самому
анекдоті, в підстрочнику або в коментарях. Гумористичний ефект досягається за наявності у адресата
певної когнітивної бази. Анекдоти, що містять прецендентні феномени, на основі інтертекстуальних
посилань збагачують когнітивну базу адресата.
Вивчення англомовного гумору відкриває перспективи для подальших наукових розвідок, серед
яких є:
– систематизація та уточнення наявних положень теорії функціонально-комунікативної
стилістики тексту з урахуванням фольклорного та літературного комічних текстів;
– дослідження мовних засобів гумору в ідіостилях письменників Великої Британії та США та
фольклорних текстах; у первинних і вторинних жанрах;
– виявлення закономірностей комбінаторики вербальних засобів створення англомовного соціуму;
– аналіз вербального гумору з його іконічними знаками, а також невербальними засобами
вираження;
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– встановлення специфіки функціонування гумористичного різновиду дискурсу в
інституціональних типах дискурсу англомовного соціуму;
– дослідження гумору в міжкультурному аспекті;
– розкриття співвідношення між традиційними та інноваційними елементами створення
комічного, які стали прикметною рисою ХХI ст. (гібридизація, техніка колажу, метамовна гра тощо);
– створення "Словника комізму" з дефініціями та прикладами й написання підручника зі
стилістики англійської мови з аналізом гумористичних текстів.
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Самохина В. А. Функционально-коммуникативное пространство англоязычной шутки.
В статье рассматривается специфика юмористической коммуникации, и вместе с тем, её базовой
формы – шутки, что дает возможность исследовать ее сквозь призму смысло- и стилеобразующих
функций, которые порождают смех, лудичных техник и приемов создания комического, смысловой
амбивалентности – всего того, на неустойчивом острие чего возникает смеховой эффект.
Samohina V. A. Functional-Сommunicative Space of the British and American Joke.
The analysis is underpinned with the peculiarities of humorous communication, as well as its basic form –
the joke, that gives a possibility to investigate it in the light of meaning and style-forming functions, which
raise laughter, laughter-provoking techniques –everything that creates laughing effect.
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ІНТЕРЛІНГВАЛЬНІ АСПЕКТИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ТА
УКРАЇНОМОВНОМУ ДИСКУРСАХ (НА МАТЕРІАЛІ ЧИСЛІВНИКІВ)
Досліджується питання фразеологізації нумеральних словосполучень, їх лексикалізації в
англомовному та україномовному дискурсах, вивчається процес поліфункціональності числівників та
зокрема їх епідигматичної функції. Семантичний континуум фразеологічних одиниць з числівником
конденсовано відображає шлях становлення нумерального пласту лексики, їх образотворчу,
адаптивну можливості модифікацій.
Фразеологія – це конденсований досвід соціуму [1; 2; 3; 4; 5; 6], минуле та сучасне якого
відлунюється у фразеологічних одиницях (ФО) мови оригіналу та транслятора. Універсальним є те,
що ФО корелюючих мов вступають у двобій не тільки з вихідними синтаксичними структурами, але й
у"смертельний поєдинок" з усталеною фразеологією [3: 68]. Фразеологія як проміжний рівень
перебуває на векторах лексико-семантичного рівня [1; 2; 4; 5]. У кожній мові є стійкі
словосполучення, які за змістом та синтаксичною функцією рівнозначні слову. Національний колорит
фразеологізмів з числівником (об’єкт дослідження) спричиняє певні перекладацькі труднощі (предмет
дослідження).
Фразеологічні одиниці з числівником – ФО (ч) як вторинні одиниці репрезентують відхилення від
традиційної структури та семантики вихідних словосполучень. Вивчення поверхневої та глибинної
структур ФО (ч) є актуальним з огляду на сьогоденну вагомість когнітивних досліджень, експлікацію
характеру дієвості людського фактору. У полілексемній гетерогенній структурі постійно
протиставляються узуальна форма – оказіональній, дослівний переклад – перекладу-коментарю,
об’єктивна оцінка – суб’єктивній, вихідна структура – похідній, первинні одиниці – вторинним,
нейтральна лексика – експресивно-емоційній, національний пласт – транснаціональному тощо.
Розпізнання когнітивної вагомості ФО (ч) є вельми актуальним для їх адекватного відтворення у
мовах-трансляторах. ФО (ч) притаманна мовна усталеність, формальна та семантична цілісність [7; 8].
Зазначені одиниці належать до мовних конструювань з відповідною структурою, семантикою та
прагматикою [9]. На відміну від змінних словосполучень ці полілексемні одиниці позначені
біполярністю – відкриті процесам конвергенції та дивергенції. Ретроспективно ФО (ч) тяжіють до
валоративних знаків, що відіграли значну роль в омовленні кількісних ознак навколишнього світу.
Оточення ФО (ч) специфічно впливає на семантичне наповнення числівників. Адгерентних
конотацій, зокрема національно маркованих [3: 68], набувають ФО (ч) у процесі етнічної акомодації.
Пор. амер. ФО (ч) the old thirteen "старий державний прапор США", two bits "монета в 25 центів", a
long bit "монета в 15 центів", a short bit "монета в 10 центів". Переклад зазначених ФО (ч) не є
адитивним відтворенням значень компонентів. Перекладацькі варіанти препаруються пошуком
етимологічних витоків лексикалізованих одиниць, їх кореляцією з реальними / ірреальними подіями,
артефактами, міфами, легендами тощо [7]. Так, шотландська монета plack "4 пенси" була у вжитку в
ХV – XVI ст., її незначна вартість послужила мотивацією для появи ФО (ч) two and a plack
"дріб’язок", "дрібні гроші" [1].
Семантика ФО (ч) зазвичай детермінується значеннями висхідних одиниць. Позначення людей, їх
емоцій за кількісними ознаками стало мовною традицією. Пор.: the upper two hundred –"верхівка",
"еліта"; one dollar a year man – "людина, яка працює на державній службі за символічну плату"; to feel
like a million – "почувати себе прекрасно"; to go like sixty – "нестись щодуху, стрілою". ФО (ч) the
seven Sisters – "сузір’я Тільця" за легендою позначала"сім дочок Атланта і Глейони". Числівник seven
є вельми популярним на фразеологічному просторі. Пор.: англ. seven wonders, seven deadly sins, sevenleagued-boots. З часом кількісні семи висхідних одиниць поступаються якісним; ФО (ч),
модифікуючись, збагачуються новими образами. Пор.: ФО (ч) there are one or two traders – "два
незгодні між собою спеціаліста." Семантичні зміщення фразеологічних одиниць, їх метафоричні
експансії, перефрази та рескрипти є показовими для художнього дискурсу. Адекватний переклад
препарується осмисленням фразеологічного контексту, когнітивним досвідом носіїв корелюючих
мов.
ФО (ч) – це лексикалізація змінних словосполучень. Спільність поверхневої структури
корелюючих словосполучень не передбачає тотожності їх змісту. Пор.: англ. one of those days (only in
reference to the future), some day, some time or other, some of these days later; "цими днями","незабаром,
коли-небудь". Образи паремій у мовах оригіналу та транслятора позначені як конгруентністю, так і
девіацією.
© Швачко С. О., 2011
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Пор: англ.
One scrubbed bushel sheep will mar a whole
flock, Syn.
One rotten apple decays the bushel; the rotten
apple injures its neighbours;
Two cats and a mouse, Syn.
Two wives in one house;

укр.
Одна паршива вівця всю отару поганить.
Від одного яблука весь віз згниє;
Два ведмеді в одній берлозі не живуть, два
коти в одному мішку не помиряться;
В гурті і смерть не страшна [1].

Two in distress make sorrow less

Поверхневі структури ФО (ч) відкриті до заміщення, що об’єктивується наявністю синонімів,
алонімів. У лексикографічних джерелах нумеральні компоненти можуть замінюватися або
пропускатися. Пор. англ. One today is worth two tomorrow; Never do tomorrow what you can do today;
Never put off till tomorrow what you can do today. – укр. Не відкладай на завтра те, що сьогодні можна
зробити; оклад не йде на лад; англ. One bird in hand is worth two in the bush – укр. Краще синиця в
руках, ніж журавель в небі; англ. Seven cooks spoil the broth – рос. У семи нянек дитя без глазу.
ФО (ч) утворюють сектор вторинної номінації, корелюють з конотативною лексикою, омовлюють
етношарм носіїв мови. Спільність рис ФО (ч) у корелюючих мовах уможливлює їх осмислення та
переклад іманентними засобами цільової мови. Облігаторним при цьому є збереження змісту ФО (ч),
факультативним – лексико-синтаксичних паралелей. У семантичній скарбниці зіставлених одиниць
зберігається когнітивний досвід. Відомо, що ФО (ч) у своїй еволюції обіймають первинні та вторинні
знаки. Вихідні (первинні) нумеральні словосполучення (НумС) лексикалізуються у вторинні, похідні
фразеологічні словосполучення. У новоутворених, секондарних одиницях кількісне наповнення
модифікується в якісне або субстантивне.
Образотворчі процеси спричиняють появу омонімічних синтаксичних (вихідних) та
фразеологічних (похідних) словосполучень, що є базою креативних пошуків перекладацьких
еквівалентів. Структурні еквіваленти ФО (ч) у мові транслятора можуть бути повними або
частковими (при збереженні прагматичних інтенцій).
Пор.: англ.
укр.
двом собакам однієї кістки не поділити,
two dogs over one bone seldom agree,
негайно,
in two twos,
ніколи,
when two Sundays meet together,
декілька,
two or three,
чотири сторони світу,
four corners of the world,
за один раз,
at one time,
бути собі на умі,
to know how many beans make five,
знати як свої п’ять пальців.
to have smth at finger tips.
Адекватність перекладу ФО (ч) об’єктивується аналізом зазначених одиниць у мові оригіналу та
цільової мови. Вивчення поліаспектності ФО (ч) дає можливість осмислити експресивно-емоційні
потенції числівників, їх семантичне навантаження, ретроспективне буття та сучасне функціонування.
Семантичний континуум ФО (ч) конденсовано відображає шлях становлення нумерального пласту
лексики, її образотворчу, адаптивну можливості модифікацій.
Кожне слово – самостійне чи службове – знаходиться у постійному русі. Не є виключенням і
числівники, що відносяться до одиниць високої абстракції, номінацій числа. Числівники, як носії
семи числа, займають центральне місце у мовному полі кількості. У своїх витоках числівники
синкретично інтегрували з позначенням предметів, семантизували предметність та квантитативність.
Згодом, як показує когнітивний досвід, числівники позбавилися предметності, але зберегли
нумеральність у царині квантитативного термінологічного буття. Числівники семантизують
квантитативну представленість картин світу, номінують результати когнітивної діяльності людини,
виступають дієвими маркерами кількості референтів, числових репрезентацій об’єктів, їх частин,
співвідношень (квантитативна функція) та поняття числа (нумеративна функція).
Числівники, як частина мови, наділені категоріальним значенням, граматичним представленням та
словотвірними потенціями. Здатність числівників конструювати нові лексичні одиниці сприяє
розширенню словникового складу мови та ідентифікації еволюційних процесів квантитативної
лексики.
Недаремно стародавні вчені співвідносили число із річчю, а пізніше – з поняттям, логосом. Адже,
число – це Всесвіт, а числівники – мовознавство. І щоб зрозуміти особливості та тенденції розвитку, а
потім утворення фразеологічних нумеральних сполучень, необхідно осягнути"сім чудес" числівників,
які: 1) генерували в"оселі предметності"; 2) зазнали термінологізації та 3) детермінологізації;, 4)
вийшли на простори фразеології; 5) виконують нумеративну, квантитативну функції, номінуючи
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точну, приблизну та невизначену кількість; 6) пройшли семантичний колообіг від предметного до
спустошеного значення; 7) мають потенційну словотвірну силу. Лише зрозумівши цю закономірність
еволюції числівників, можливо вирішити питання фразеологізації нумеральних утворень, і не в
ілюзорному вигляді, а на конкретних прикладах.
Кожному числівнику притаманна сема числа. Числівники А. Є. Супрун назвав"абсолютними
термінами", що демонструється формулою семантичного наповнення [9]:
Чn = Чn-1 +1 (9=8+1, 8=7+1)
Діахронічна пам’ять числівників синкретично поєднує в собі предметність та нумеральність.
Числівники демонструють феномен звільнення від предметних асоціацій. Символізм чисел
спрацьовує в культуремах, міфологемах та інших парадигмах. І. Вяземський зобразив силу
числівника сім таким чином:
Семь пирамид, семь мудрецов
И семь чудес нам древность славит,
Владыке снилось семь коров,
Рим семь холмов подошвой давит.
Семь городов входили в спор
О славной грекам колыбели.
Да и везде как на подбор –
Семь пятниц на одной неделе.
Про креативність числівників свідчать метафори та інші тропеїчні засоби, які омовлюють інтенції
адресанта, вербалізують його вплив на поведінку адресата, створюють гумористичний ефект та
гіперхарактеризацію.
Рос. – Алло, гостиница? Соедините меня с женой.
– Какой номер?
– Я вам что – турок, чтобы их нумеровать? (Номер жены вместо номера комнаты).
– Сколько стоит это колье?
– Десять тысяч.
– Черт, а это?
– Два черта.
В англійській мові виокремлюється ціла парадигма слів з основою числівників. Серед
денумеративів виокремлюються адвербіальні, ад’єктивні, субстантивні та службові слова. Напр.:
англ. – once, two-headed, twins, between. Для денумеративів діючою моделлю є словоскладання
(композиція), яка представлена складними та складнопохідними словами. Словоскладання – це
поєднання кореневих або основних морфем, внаслідок чого з’являється нове слово. В англійській
мові денумеральні композити представлені моделями: Num+N (two-piece), Num+N-ed (three-cornered),
Num+Adj+N (three-strong group). Словоскладання в основному обіймає дві основи. Серед дериватів
NumN виокремлюються основи іменників. Напр.: англ. – two pence → twopence, three pence →
threepence. Ці утворення тяжіють до лексикалізованих вільних словосполучень. За моделлю Num+Ned утворюються прикметники типу англ. three corners of the room → three-cornered (room).
Виокремлюються парадигми денумеральних композитів, які позначають кількісні характеристики:
людей – four-footer, twenty-strong; об’єктів – three-edged, two-cornered; явищ – two-match tour та часові
параметри five-monthed, four-year-old.
До активних суфіксів денумеративів належить -th, що приєднується до основ числівників.
Утворені за цією моделлю деривати вказують на місце, порядок розміщення об'єкта (fourth, fifth,
sixth). Морфема some співвідносить денумеральні утворення з мовними засобами вираження
приблизної кількостi: seventysome, fiftysome. Вона (морфема) походить від займенника, який є носієм
кількісної апроксимації. У денумеральних утвореннях в основному використовуються вільні
нумеральні морфеми. Модифікації підлягають часто вживані числівники (one, two, three). До
продуктивних моделей денумеративів відносяться Num+ -th, Num+ -th+ -ly, Num+ -(e)s. Деривати на –
се утворюють закриту парадигму (once, twice, thrice), до утворень на –fold тяжіють усі числівники,
крім one. Наприклад: twofold, threefold, sixfold.
Денумератив alone – похідна одиниця від словосполучення all but one. Alone – композитне слово,
що вказує на означення або предикатив. Alone як конверсійне слово тяжіє до позначень ознак
процесів, дій. То stand alone, to go out alone. У конструкціях типу He alone can do it; Let the things
alone лексема alone не реалізує числівникове значення, а корелює із маркерами ексклюзивності,
винятковості, семантизує значення відчуженості, спустошеного числа та інтенсифікації. Як частка
інтенсифікатор alone виокремлює референт та може замінюватись іншими словами. Julie alone knew
the truth:: It was Julie who knew the truth. У своєму діахронічному бутті числівники проходять етапи
від предметності до квантитативності, виступають маркерами розмитої нумеральності та
спустошеності з частиномовним перебігом до квалітативної представленості. Подібну
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десемантизацію проходять і квалітативні слова. Пор. англ. Dear students. My dears. Don’t dear me. Stop
dearing like that. It costs dear.
Прикметник alone реалізує квантитативне значення, що відлунюється у денумеративі. Alone
(Adjective) – isolated from others (1), lacking companions (2), exclusive of anyone/anything (3), distinctive
without being equal (4). Наприклад: She lives alone. My wife and I like to spend time alone together away
from kids. It was scary being all alone in a strange city. I cried like a child because I felt so alone. До
статусу Adjective тяжіє alone у фразах: Go it alone –" Жити самостійно"; Leave somebody/something
alone –"Не турбувати", "Не брати у голову"; Leave well alone – "Нічого не міняти"; To stand alone –
"Бути самостійним".
Як секондарне відчислівникове утворення (one+like) компресувалося у композиту. Даний
денумератив вказує на позначення"єдиний, виключний". Пор.: an only child, the only chance, що у
перекладі звучить єдина дитина, єдиний приклад. Only (adj.) є вихідною одиницею конверсивної пари:
only (adv.). Only (adv.) є секондарним утворенням по відношенню до only (adj.). Only (adv.) уточнює,
інтенсифікує ознаку предметів, дій. Пор. англ.: We have only 3 books to read. I was only (very) pleased.
В англійській мові, таким чином, виокремлюється парадигма денумеративів, вторинних
конструкцій (на епідигматичному векторі числівників): англ. alone, lonely, only, between, twins, thrice;
пор. укр. кільканадцять, стонадцять.
Денумеративи віддзеркалюють долю числівників, їх сім чудес, а це: вихідна предметність;
синкретизм нумеральності й предметності; термінологічність; де термінологічність; фразеологічність;
спустошеність; епідигматичність.
Денумеративи позбавлені двох чудес – термінологічності та детермінологічності.
Семантична дистанція цих слів (нумеральних та денумеральних) визначається за формулою:
2
2
5
D = q
= х5
=
=
110,16,
A 17
6
+B
+5
в якій q – спільне значення зазначених парадигм (їх – 5), А + В – це сумарні значення нумеральних
та денумеральних одиниць (7 + 5): слова зі спільними семами, у нашому випадку числівники та
денумеративи, проходять спільну еволюцію.
Лексема only може зазнавати спустошення при конверсії (гіпостазу) у службове слово. Пор. англ.
When (only) I had known – укр. Якби я тільки знав. У фразі типу if (only) очевидним є статус
сполучника.
Перспективним вважаємо подальше осмислення національно-специфічного ядра нумеральних
одиниць та засобів їх омовлення реципієнтами різних дискурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Баранцев К. Т. Фразеологічний словник / К. Т. Баранцев. – К. : Рад.школа, 1956. – 389 с.
2. Гамзюк М. В. Актуалізація значення стійких фраз / М. В. Гамзюк. – Нова філологія № 1 (9). – Запоріжжя
: ЗДУ, 2000. – С. 86–100.
3. Зорівчак Р. П. Авторські фразеологічні новаторства як перекладознавча проблема (на матеріалі
англомовних перекладів Т. Шевченка) / Р. П. Зорівчак – Мовні і концептуальні картини світу № 5. – К. :
КНУ імені Тараса Шевченка, 2001. – С. 68–72.
4. Кодухов В. И. Общее языкознание / В. И. Кодухов. – М., 1974. – С. 145–148.
5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: [підручник] / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 1999. – 294 с.
6. Кунин А. В. Фразеология современного английского язика / А. В. Кунин. – М. : Междунар.отношения,
1972. – 273 с.
7. Мирошниченко В. В. Авторська концепція художнього твору : онтогенезис і експансія (на матеріалі
англомовної та французької україніки) / В. В. Мирошниченко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 283 с.
8. Семчинський С. В. Загальне мовознавство / С. В. Семчинський. – К., 1996. – С.185–198.
9. Швачко С. О. У царині номінативних та комунікативних одиниць / С. О. Швачко – Зб. наук. праць. –
Суми : СумДУ, 2010. – 168 с.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Швачко С. А. Интерлингвальные аспекты фразеологических единиц в англоязычном и
украиноязычном дискурсах (на материале числительных).
Исследуются вопросы фразеологического бытия числительных, лексикализации нумеральных
словосочетаний на материале англоязычного и украиноязычного дискурсов, интерлингвальная
корреляция изучается в русле полифункциональности числительных и в частности их
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эпидигматической функции. Семантический континуум фразеологических единиц с числительным
сжато отображает способ формирования нумерального пласта лексики, их изобразительную,
адаптивную возможности модификаций.
Shvachko S. О. Interlingual Aspects of Phraseological Units in the English and Ukrainian Discourses (on
the Materials of Numerals).
The article in question deals with phraseological units in the English and Ukrainian discourses. The process
of lexicalization is being dealt with the phraseological state of numerals in terms of their polyfunctionality
and epidigmatic function. The semantic continuum of phraseological units containing numerals gives a
condensed account of numeral lexis formation as well as their figurative and adaptive modifiability potential.
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ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ МАРКУВАННЯ В
ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ
У статті висвітлено головні положення сучасної теорії інформаційної структури речення,
визначено термін "інформаційна структура речення" з позиції програми мінімалізму, проаналізовано
сучасні підходи та виокремлено переваги новітнього інтерпретативного підходу, досліджено
стратегії маркування компонентів структури в давньоаглійських писемних пам’ятках.
Інформаційна структура речення (ІСР) відображає семантичні відносини між смисловими
групами, що складають основу його змісту та упорядковані й оформлені відповідно до граматики
певної мови [1: 21].
Вивчення синтаксичних та просодичних властивостей, що впливають на структурування
інформації у реченні, дедалі більше привертає увагу науковців. Окрім суто лінгвістичного інтересу,
проблематика ІСР набуває прикладного характеру, оскільки тісно пов’язана зі створенням штучного
інтелекту – розпізнаванням тексту, синтезом мовлення, моделюванням мовних систем тощо. Серед
останніх розробок відзначимо праці американських учених [1; 2; 3;], в яких за допомогою новітніх
студій генеративної граматики та комп’ютерних технологій досліджено ІСР у низці сучасних мов. Не
залишається поза увагою й діахронний аспект цієї проблеми. У розвідках німецьких [4; 5] та
нідерландських [6] учених теорія ІСР у поєднанні з мінімалістською програмою Н. Хомського [7]
використана для аналізу особливостей різних форм структурування інформації в
давньоверхньонімецькій та давньоанглійській мовах. Водночас невирішеною залишається низка
питань, пов’язаних з вивченням інформаційної структури речення в історичній площині. Так, одним з
актуальних завдань теорії ІСР є визначення мовних засобів маркування інформаційної структури в
тексті. Мета нашого дослідження – підтвердити та проаналізувати наявність різних типів стратегій
маркування ІСР у давньоанглійських писемних пам’ятках.
Термін "інформаційна структура речення" охоплює різні дискурсивні поняття, що інтегруються як
властивості в синтаксисі, а потім знаходять відображення в семантиці та фонології. Помітний внесок
у розробку проблематики ІСР зробили представники генеративної парадигми: Поттс (Potts) [1] –
інтерпретативний підхід; П. Портнер (P. Portner) [2]; Н. Хомський [8], Л. Ріцці (L. Rizzi) [9] –
формальний напрямок. Прихильники формального напряму використовують термін ІСР на
позначення особливостей репрезентації топіка-фокусу на синтаксичному та просодичному рівнях.
Зазвичай топік – це інформація, відома з контексту, фокус асоціюють з новою інформацією.
Н. Хомський визначає фокус як фразу, що містить інтонаційний центр [8: 153]. Все, що не містить
фокусу, називають пресупозицією (топіком). З іншого боку, Р. Джекендофф [10: 240] впроваджує
фокус-ознаку (F feature), якій притаманна як фонологічна, так і семантична інтерпретація, отже
прямої кореляції між фокусом і наголосом не існує.
У подальших розробках формального підходу Н. Хомський [7: 168] пропонує вважати топік і
фокус формальними ознаками в синтаксичному компоненті генеративної системи та інтерпретувати
їх на двох рівнях: Фонетична форма (артикуляційно-перецертивна система) та Логічна форма
(концептуально-інтерпретаційна система). Як результат, відбувається операція Озвучування.
Схематично організація мовного апарату людини представлена Н. Хомським у такий спосіб:
Лексикон
(Озвучування)
ФФ
(Фонетична форма)

Синтаксис
ЛФ
(Логічна форма)

Рис. 1. Системна організація мови людини (С-система).
Таким чином, інформаційна структура синтаксично закодована і збагачується за рахунок
компонентів ФФ та ЛФ.
Суттєвим внеском у теорію ІСР є концепція Л. Ріцці [9], в якій С-система складається з силової
(ForceP)
та
фінітної
(FinP)
фраз.
Отже,
ІСР
представлена
формулою:
[ForceP[TopP[FocP[FinP[TP…]]]]], де ForceP (силова фраза) встановлює відношення речення до
контексту, включаючи інформацію про тип речення; TopP (топік) презентує стару інформацію в
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контексті; FocP (фокус) експлікує нову інформацію; FinP (фінітна група) містить такі елементи як час,
спосіб, стан тощо. Отже, топік і фокус є "сендвічами" між ForceP та FinP.
Новітній інтерпретаційний підхід, що розвинувся з формального, спирається на програму
мінімалізму Н. Хомського [7] та вивчає внутрішні і зовнішні функції конституентів речення,
вважаючи ІСР інтерфейсом між компонентами граматики і прагматики [1]. У межах цього підходу
панівною є думка про присвоєння дискурсних функцій синтаксичним і фонологічним конституентам,
що пов’язано з "мапуванням" лінгвістичної структури в синтаксичну. Зазвичай, інтерпретації
підлягають марковані конституенти фокусу і топіку, моделюючи у такий спосіб внутрішню та
зовнішню функцїї речення [2]. Перевагою цієї концепції є те, що топік і фокус розглядаються як
семантичні феномени, створюючи формальні методи моделювання структури фокус-фон та топіккомент. Кожен конституент фокусу пов’язаний з фокус-байндером. Останній розглядають як елемент,
чутливий до фокусу: частки (напр.: only), предикати (що передають ставлення до чогось), іллокуційні
оператори тощо. Фокус визначається структурними відношеннями (c-command) між фокусом та
фокус-чутливими операторами [1]. Експонент фокусу – це синтаксична Х-категорія, пов’язана через
проекцію фокусу з фокус-функцією, що вільно приписується до синтаксичного експоненту
конституента, утворюючи домен фокусу. При такому підході ЛФ розглядають як синтаксичну
структуру, яка, з одного боку, відноситься до структури Spell-out (Озвучування), а з іншого – до
семантичних структур (значення речення, іллокуційна сила, фокус і топік).
ІСР включає в себе принаймні два аспекти організації речення. З одного боку, його можна
поділити на топік і коммент про топік (т.з. стуктура топік-коммент), з іншого – найбільш релевантну
інформацію у реченні складає фокус у протиставленні до фону (структура фокус-фон). Структура
топік-коммент впливає на предикативний поділ речення і пов’язана з поняттям наближеності (відомої
інформації в реченні). Вираження топіку стосується об’єкта, про який мають уяву, в певному
контексті. Рівень фокус-фон визначає ставлення мовця до релевантності інформації. Новизну
співвідносять з референтом фокусу, проте останній також передбачає зосередження елементів, на
яких варто акцентувати увагу за певних умов.
Як зазначають Хетланд та Молнер [11], порядок конституентів речення в усіх мовах відповідає
двом структурним принципам: 1) топік перший (Topic First Principle), відповідно до якого інформація,
пов’язана з попереднім дискурсом виступає на початку речення; 2) фокус перший (Focus First
Principle), визначає, що найважливіша інформація – на початку речення. Обидва принципи не
суперечать один одному у випадку, коли додаткова частина топіку (коммент) включає в себе фокус,
котрий передує своїй додатковій частині – фону, як маркована на початку тема речення.
Важливою складовою інтерпретаційного підходу є аналіз структурування дискурсу на основі
принципу "старої/нової" інформації. Інформація, відома з контексту, завжди має передувати новій.
Останні дослідження довели, що легкі елементи (напр. займенники) передують важким [12]. Згідно з
Прінс [13] інформацію у висловленні можна представити у вигляді таксономії двох взаємопов’язаних
відмінностей (Табл.1).
Таблиця 1.
Різновиди інформації у висловленні
Інформація
Відома для слухача
Нова для слухача
Відома для дискурсу
викликана
(не зустрічається)
Нова для дискурсу
невикористана
абсолютно нова
Як видно з Табл.1, головними факторами, що визначають структурування інформації, є її статус у
дискурсі, а також особливості сприйняття слухачем. Статус інформації нової як для дискурсу, так і
для слухача передбачає, що вона не була попередньо згадана. Окрім того, мовець припускає, що ця
інформація невідома слухачеві. На підтвердження цих положень проаналізуємо низку прикладів:
(1) AER CRISTES GEFLÆscnesse .lx. wintra, Gaius Iulius se casere ærest Romana Bretenlond gesohte
7 Brettas mid gefeohte cnysede 7 hie oferswiþde 7 swa þeah ne meahte þær rice gewinnan (MS A, C, 60
BC). – Before the incarnation of Christ sixty years, Gaius Julius the emperor, first of the Romans, sought the
land of Britain; and he crushed the Britons in battle, and overcame them; and nevertheless he was unable to
gain any empire there.
Інформація нова для дискурсу і для слухача характеризується тим, що на початку оповіді мовець
зазначає обставини місця або часу. У прикладі (1) – це дата завоювання Британських островів Юлієм
Цезарем (AER CRISTES GEFLÆscnesse .lx. wintra – 60 років перед народженням Христа). Далі по
оповіді слідує нова інформація, тому мовець пояснює, хто такий Цезар: Gaius Julius se casere ærest
Romana Bretenlond gesohte – Гай Юлій – імператор, перший з римлян у Британію здійснив
вторгнення. Як видно з речення (1), інформація нова слідує на початку оповіді, що відповідає Focus
First Principle.
Статус інформації старої для слухача та нової для дискурсу стосується суті речей, про які, на
думку мовця, слухач знає, проте про неї не йшла мова у попередньому дискурсі.
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(2)...ac þæt halige godspell hæfð oferswiðod swylcera gedwolena andgit for-oft (lfric’s Hom., 6). – …but
that Holy Gospel hath full oft surpassed the understanding of such heretics.
У реченні (2) þæt halige godspell (Святе писання) не згадувалося у попередньому дискурсі, проте
оскільки цей текст релігійного змісту, мовець передбачає, що для слухача ця інформація відома. Для
підтвердження такої думки варто зазначити, що мовець вживає вказівний займенник þæt (той).
Статус інформації старої як для слухача, так і для дискурсу передбачає наявність інформації, про
яку йшла мова в попередньому дискурсі. Напр.:
(3) 7 cyniges tidum se Arrianisca gedwola wæs upcument… (Bede 44.19-23). – The king’s time the
Arian heresy was come.
У реченні (3) вказівний займенник se перед іменником маркує інформацію, експліковану у
попередньому дискурсі і, відповідно, відому для слухача.
Інформація відома для дискурсу, але нова для слухача не зустрічається, оскільки мовець
припускає, що слухач слідкує за дискурсом, тому інформація, відома для дискурсу, відома і для
слухача.
Наведений вище аналіз прикладів (1–3) здійснено з позицій інтерпретаційного підходу. Очевидно,
що важливою його складовою є виявлення та дослідження мовних засобів маркування ІСР у тексті.
Згідно з А. ван Кеменаде [6], існує п’ять головних типів стратегій такого маркування: 1) інтонація;
2) еліпс; 3) частки; 4) типи виразів, що відсилають слухача до попередньої інформації; 5) порядок
слів. Усі наведені стратегії маркування ІСР досить докладно вивчені у сучасних мовах, проте це не
стосується давніх мов, зокрема давньоанглійської. Дослідження прозових (Anglo-Saxon Chronicle,
lfric’s Homilies) та поетичних (Beowulf) творів VII–XI ст. дозволило нам виявити наступні типи
маркування.
Інтонація. Метричні чинники, що діють в германських мовах, були досліджені Г. Куном [14],
який виокремлював дві групи слів: незалежні наголошені та ненаголошені (проклітики). Серед першої
групи вирізняють сильнонаголошені слова (іменники, прикметники, неособові форми дієслова і деякі
прислівники), а також частки. Останні одержують менший ступінь наголосу. Частками виступають
фінітні дієслова, окремі займенники, прислівники та сполучники. До проклітиків відносять
прийменники та вказівні займенники. Закони Г. Куна узагальнюють у такий спосіб:
1. Закон часток у германському реченні: ненаголошені слова розташовані перед першим
наголошеним елементом речення.
2. Закон германського відкриття клаузи: ненаголошені елементи речення включають частки.
Наведемо наступний приклад:
(4) Oft Scyld Scefing sceaþena þreatum, || monegum mægþum, meodosetla ofteah, (Beow 5-6).
Often Scyld, Scef's son, from enemy hosts from many peoples seized mead-benches.
У прикладі (4) oft (often) є ненаголошеним елементом речення, який стоїть перед наголошеними
елементами Scyld Scefing sceaþena (Scyld, Scef's son), що підтверджується такою особливістю
давньоанглійських творів як алітерація наголошених елементів речення.
Такі узагальнення були сформульовані спочатку для віршованих текстів, а згодом і для
давньоанглійської прози [15; 16].
Еліпс. Існують розвідки, в яких еліптичними вважають речення з відсутнім суб’єктом, зазвичай
відомим з попереднього контексту [17: 321]. Розглянемо приклади 5(а-в):
(5а) Her Romane gesamnodan ealle þa goldhord ðe on Brytene wæron.
(5б) 7 sume on eorðan behyddan. þæt heo nan man syððan findon ne mihton.
(5в) 7 sume mid heom on Gallia lædon (Anglo-Saxon Chronicle, MS E 418).
This year the Romans collected all the hoards of gold that were in Britain; and some [they] hid in the
earth, so that no man afterwards might find them, and some they carried away with them into Gaul.
У реченні (5б) 7 sume on eorðan behyddan відсутній суб’єкт hīē, представлений у перекладі на
сучасну англійську мову як they (особовий займенник, ІІІ особа, множина), який може бути
відтворений з попереднього речення як Romane (римляни). Зазначимо, що такі приклади
зустрічаються не лише в перекладах з латини, а й в оригінальних давньоанглійських текстах, зокрема
Англосаксонській хроніці. Показово, що в реченні з суб’єктом, представленим іменником, порядок
слів підлягає правилу V2, в той час як за відсутності суб’єкта характерним порядком слів є V-final.
Топік речення "закодований" у предикаті, а фокус знаходиться на початку речення, отже діє Focus
First Principle. Припустимо, що така інформація є найбільш важливою для мовця, оскільки в
подальшому надається пояснення, чому запаси золота були приховані римлянами: þæt heo nan man
syððan findon ne mihton (so that no man afterwards might find them).
Частки та типи виразів, що відсилають читача до попередньої інформації. Вирази, що
відсилають читача до попередньої інформації в дискурсі А. ван Кеменаде [6: 96] пов’язує з
прислівниками þa, þonne, які можуть також виступати як частки. Їх використовують як риторичні
засоби для розрізнення старої та нової інформації, оскільки þa, þonne наголошують, що інформація є
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старою для дискурсу. Так, елементи, що знаходяться зліва від þa та þonne, пов’язані з попереднім
дискурсом, тобто виступають топіком. Напр.:
(6) Hwæt þa se biscop hine bliþelice gefullode and ealle his hiwan on þæs Hælendes name. – And indeed
the bishop blithely baptized him and all his household in the Saviour’s name.
У реченні (6) типовий вираз hwæt þa вжито з метою привернути увагу до події, що слідує далі в
оповіді, вводячи фокус оповіді.
Порядок слів у реченні. Цей тип стратегії маркування ІСР тісно пов’язаний з усіма наведеними
вище мовними засобами. Традиційно давньоанглійську мову відносять до мови V2. Речення з таким
порядком слів представляють фон висловлення [15]. Фокус пов’язують з порядком слів, коли дієслово
знаходиться або в фінальній, або в ініціальній позиції. Напр.:
(7) SIgon þa to slæpe (Beow 1252). – They sank then to sleep.
Речення з дієсловом в ініціальній позициї (V-1) більш характерні для поезії [18:134-145]. У
відомому творі Beowulf вони зустрічаються на початку оповіді, а також на початку нової частини
тексту, яка позначена римськими літерами в манускрипті. Так, зміщення предиката в ініціальну
позицію асоціюють з тим, що мовець має на меті представити новий суб’єкт оповіді, фокусуючись на
ньому.
Наведені вище приклади доводять, що давньоанглійській мові притаманні ті самі стратегії
маркування ІСР, що і сучасним мовам. Варто зазначити, що аналіз еліпсу ускладнений специфікою
давніх текстів. Важко також простежити особливості інтонації у давньоанглійській мові.
Комплексного дослідження потребують інші стратегії маркування – частки, типові вирази, порядок
слів. Залишається невирішеним питання взаємозв’язку та взаємодії усіх типів стратегій маркування
ІСР.
Висновки. Потужний поштовх розвитку теорії інформаційної структури речення надали останні
досягнення комп’ютерної лінгвістики у царині створення штучного інтелекту. Новітній
інтерпретаційний підхід спирається на програму мінімалізму Н. Хомського і дає змогу створити
формальні методи моделювання як окремих елементів ІСР, так і структури загалом. Проблеми,
пов’язані з достовірністю розпізнавання текстів, спонукають науковців вивчати особливості
структурування інформації як у синхронії, так і в діахронії, звертаючись до історичних витоків
природи мовних явищ. Важливою складовою цих досліджень є визначення у писемних пам’ятках
засобів маркування елементів ІСР. Так, в англійських творах VII-XI ст. нами виявлені і проаналізовані
п’ять різних типів стратегій маркування. Вважаємо за доцільне у подальших розвідках здійснити їх
комплексне дослідження та створити формальні методики пошуку мовних засобів маркування
інформаційної структури речення у давніх текстах.
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Андрушенко Е. Ю. Информационная структура предложения и стратегии ее маркирования в
древнеанглийских памятниках письменности.
В статье освещены главные положения современной теории информационной структуры
предложения, определен термин "информационная структура предложения" с позиций программы
минимализма, проанализированы современные подходы и выделены преимущества новейшего
интерпретативного подхода, исследованы стратегии маркирования компонентов структуры в
древнеанглийских памятниках письменности.
Andrushenko O. Yu. Sentence Information Structure and its Marking Strategies in Old English Written
Records.
The article highlights the main aspects of modern sentence information structure theory, defines the term
information structure of a sentence, analyzes modern approaches and emphasizes the advantages of new
interpretative approach and investigates the marking strategies of structure components in Old English
written records

37

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки

УДК [81'25:801.73]:130.2
Н. В. Бевз,
кандидат філософських наук, доцент
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

ПЕРЕКЛАД ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕКСТІВ У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
УКРАЇНИ
Аналізується ситуація, пов'язана з ідеєю створення української елітарної філософської мови, якій
активно протистоїть експансія англомовного філософського спілкування та англомовних перекладів,
обсяг і значення яких в світовому культурному процесі не можна порівняти з вітчизняними
продуктами перекладу. Перекладач, як і сучасний український філософ, знаходиться в ситуації
"подвійної герменевтики", оскільки, з одного боку, розуміє необхідність власної участі у створенні
україномовного філософського термінологічного апарату і філософського середовища спілкування, а
з іншого – усвідомлює перспективу включення до загальноєвропейського і англо-американського
культурного філософського англомовного контексту.
Якісний переклад є неодмінною умовою, без якої не може функціонувати інформаційний обмін і
не можуть задовольнятися численні запити сучасного суспільства, що визначається, передусім, як
суспільство інформаційне. Сучасна людина перебуває як би в процесі перманентної комунікації, в
якій зовнішня (іноземна) інформація відіграє не менш важливу роль, ніж вітчизняна. Причому, якщо в
минулі часи проблема перекладу та специфіка перекладацького процесу асоціювалася, насамперед, з
літературною формою, де на перший план виступав художньо-естетичний момент, або з теологічної
сферою, де переклад виконував важливу сакральну функцію, то зараз висувається блок
"репродуктивних" текстів, який належить до сфери інформаційно-орієнтованого прагматичного
перекладу.
Переклад – необхідна ланка асиміляції світової думки українською культурою, інтелектуальним
співтовариством. Видатні філософи минулого і сучасності повинні "заговорити" українською мовою,
"відбутися" у ній. При появі українською мовою перекладів текстів Платона і Аристотеля, Декарта,
Гусерля мислення буде мати надійне підґрунтя для існування і тоді відшліфується національна
філософська термінологія.
В останні роки в Україні активізувалися переклади філософських текстів, проте часто страждає їх
якість, через що перекладений текст не завжди придатний для використання як в освіті, так і в
дослідницькій науковій роботі. Мабуть, соціальна практика не перестане потребувати створення
якогось стандарту перекладу гуманітарних текстів, незважаючи на визнання утопічності проекту
досконалого перекладу.
У 2001 році був створений перший Український філософський фонд. Одна з його цілей –
організація і публікація перекладів видатних творів з філософії та інших гуманітарних дисциплін. З
точки зору Президента Українського філософського фонду, голови редколегії серії "Сучасна
Гуманітарна бібліотека" С. В. Пролєєва [1], причини незадовільних перекладів філософських творів у
тому, що, по-перше, часто переклад філософських текстів робить філолог, а не професійний філософ.
І по-друге, перекладач-філолог може добре знати мову оригіналу, знати добре українську мову, але не
бути добре знайомим (в плані розуміння) з мовою філософії. Внаслідок цього зникає строгість
термінології, деформується зміст оригіналу. Такий переклад може не допомогти, а нашкодити, бо він
формує неправильне уявлення і смислове значення абстракції.
Серед причин незадовільних перекладів філософських текстів також – недостатній досвід
перекладів філософської літератури, відсутність постійної перекладацької традиції в цій області.
Переклад філософського твору – це високе літературне і інтелектуальне мистецтво. Потрібен час,
накопичення досвіду, усталена традиційність перекладацьких рішень. Мова йде про досвід, який би
сприяв розвитку української філософської мови.
Відповідності багатьох філософських понять в українській мові або відсутні взагалі, або не є
загальноприйнятими серед філософів. Перекладач стикається з парадоксальною ситуацією
відсутності мови, на яку йому треба перекладати.
Процес перекладу українською мовою в значній мірі перетворюється в процес створення
української філософської мови [2: 218]. Переклад потребує певного інтелектуального середовища, яке
б його сприймало, обговорювало, корегувало, використовувало в науковому дискурсі, і тоді він
(переклад) якісно змінюється, стаючи інтерсуб'єктивним результатом інтелектуальної комунікації.
Тому переклад філософських творів – це переважно тривалий процес, який передбачає не один
варіант, не одну спробу перекладу. Ось чому одне із завдань серії "Сучасна Гуманітарна бібліотека" –
стимулювати формування традицій, де будуть проростати високоякісні версії філософських творів,
які будуть збагачувати українську культуру.
© Бевз Н. В., 2011
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Такі компоненти при виданні перекладацького філософського тексту, як супутня аналітична
стаття, предметний та іменний покажчики, коментар і примітки, спеціальний додаток дуже важливі і
практично невід'ємні складові філософського перекладу.
Останнім часом на українську мову були перекладені твори Платона, Цицерона, Сенеки,
Бл. Августина, Т. Гобса, І. Канта, Ф. Ніцше, Б. Рассела, Л. Вітгенштейна, М. Вебера, Х. Ортега-іГассета, Р. Колінгвуда, Ж. Сартра, М. Гайдеггера, Г. Марселя, К. Поппера, П. Рікера та інших
мислителів.
Але при сучасному перекладі філософських текстів українською мовою зберігається низка
проблем, серед яких – наївний погляд на переклад як на технічну процедуру і відсутність
україномовної академічної філософської школи. За словами В. С. Горського.: "Переклад вимагає
розбудови власної живої мови, ми працюємо відповідно до ідей, що ними жив мислитель, чий твір
перекладається" [3: 57].
Не можна також забувати і про економічну сторону проблеми. Сьогодні можна опубліковувати
роботи різного за якістю рівня, також якісно відрізняються один від одного і роботи видавництв.
Фактична відсутність цензури для перекладачів також дозволяє збільшувати ступінь помилки в цьому
виді діяльності. У 2002 році за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" було
започатковано проект "Лабораторія наукового перекладу", робота якого полягає у співпраці та
комунікації між перекладачами, науковими діячами та видавцями для поліпшення якості
україномовних перекладів зарубіжної літератури гуманітарних і суспільних дисциплін. Основною і
вагомою частиною проекту є проведення семінарів, присвячених перекладу текстів у межах програми
"Проект перекладів". Також необхідно відзначити, що у зв'язку з введенням і посиленням дії закону
про авторське право, зокрема у зв'язку з необхідністю виплачувати гонорари авторам, багато
перекладачів або організаторів перекладів часто відмовляються від перекладів сучасних текстів і
звертаються до текстів минулих культур. Це безумовно гальмує обмін ідеями в межах європейського
філософського співтовариства. Ця особливість практики сучасного перекладу вимагає особливого
обговорення.
У березні 2008 року офіційно розпочалася реалізація одного з великомасштабних українських
проектів-української версії "Європейського словника філософій", французьке видання якого вийшло в
Парижі в 2004 році. "Європейський словник філософій : Лексикон неперекладностей" є результатом
десятирічної роботи, яка об'єднала французьких учених на чолі з Барбарою Касен (Ален Бадью,
Шарль Балад, Етьєн Балібар, Жан-Франсуа Куртін, Філіп Рено та ін), а також, більш як півсотні
наукових діячів, як з Франції, так і з інших європейських країн, які представляли різні сфери
лінгвістики, філології та філософії.
Українське філософське співтовариство вже два роки використовує матеріали "Європейського
словника філософій" завдяки перекладам Олега Хоми. Барбара Касен у "виданні" відзначає, що в
сучасному світі варто зберегти мовне розмаїття, тому що кожна мова зберігає особливий неповторний
світогляд, неповторний досвід, де раціональні "поняття" змішані з "мовним генієм". Тому так
важливо, що кожен термін, особливо філософський, пов'язаний зі змістом через співвідношення цілої
низки інших термінів певної мови (концептуальні, семантичні, термінологічні гілки та їх взаємодія).
"Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей" підтримує ідею одночасної
відмінності і сумірності мов, будуючи всесвіт філософії, і те, як вона (ідея) висловлена, записана,
народжена і сформульована в безлічі мов.
Жанром Словника є не традиційна історія понять, він з'єднує енциклопедичну компетентність з
неакадемічною відкритістю. Це історія неперекладності понять, відмінності культур, мов,
термінологій та традицій, труднощів взаємного перекладу і взаємного осмислення. Олег Хома
стверджує: "Відтак Словник має подати певну картографію європейських філософських відмінностей,
капіталізувавши знання перекладачів. Це – робочій інструмент нового типу, інструмент, якого
європейська наукова спільнота, що розширилась, конче потребує для свого самоконституювання, і
водночас – це путівник по філософській Європі для студентів, викладачів, дослідників, усіх, кого
цікавлять їхні власні мови та мови інших" [4: 155].
На території глобалізіуючого простору необхідні не тільки уніфіковані процедури,
стандартизовані протоколи, норми і вимоги, але і єдиний засіб глобалізаційного спілкування – мова
глобалізації, універсальна мова для всього і всіх. Єдиної світової мови не було ніколи, але на певному
етапі розвитку людства існували єдині мови для цілих культурних ареалів: давньогрецький (койне),
латинська, церковнослов'янська, санскрит, класична тибетська, давньокитайська (веньянь) та ін. Вони
мали міжнародний і міждержавний характер, у той же час маючи офіційний статус мов побутового
спілкування. Деякі з цих мов (класична арабська, почасти санскрит) ще зберігають свою роль, але
загалом світовий розвиток іде в іншому напрямку. Англійська мова у світовій історії є першою з усіх
мов, що претендує на звання lingua franca – всесвітньої, а також заслуговує на звання глобальної або
глобалізаційної мови. З останньої доповіді British Council (Британської ради, незалежної і
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неполітичної організації) цілком зрозуміло, що в 2015 р. англійську мову вивчатимуть 2 млрд. людей і
3 млрд. будуть вільно спілкуватися англійською. Тих, хто говорить англійською мовою і для кого це
не рідна мова, вже більше, ніж тих, для кого англійська мова є рідною.
У той же час, ми не повинні забувати про ту глобальну роль, яку відіграє англійська мова у
світовому масштабі. Політик, учений, який вільно володіє англійською мовою, завжди буде мати
перевагу перед своїм "безмовним" колегою. Наукові дослідження в світі знаходять відображення в
масі наукових, технічних і популярних журналах і вісниках, що виходять англійською мовою.
Міжнародні філософські форуми, що проходять англійською мовою, відіграють чималу роль у
процесі консолідації міжнародного наукового співтовариства. Англійська допомагає створити
комунікацію між різними філософськими школами різних країн і континентів. XX Всесвітній
філософський конгрес, що проходив у 1998 р. в США, по суті, був першим конгресом за всю історію,
де безроздільно домінувала англійська мова, хоча формально залишалися робочими мовами
французька, німецька, іспанська та російська. І в цьому не було злого умислу або якоїсь спланованої
змови, як не було його й на Всесвітньому конгресі ісламської філософії "Мулла Садра і
трансцендентна філософія", який проходив у травні 2004 р. у Тегерані і де практично всі учасники,
які представляли близько 30, в основному ісламських країн, говорили англійською мовою. У сфері
науки і освіти тепер вже навряд чи знайдеться область людських знань, яка не була б належним
чином представлена англійською мовою.
Англійська мова стала головною мовою всесвітнього спілкування в Інтернеті. На думку одного з
провідних експертів англійської мови Д. Крістала: "В Інтернеті усі люди рівні між собою, якщо вони
спілкуються англійською.... ", близько 80% інформації, що зберігається на електронних носіях
записано англійською [5]. На думку Крістала, поява нових варіантів англійської мови – World або
New Englishes – може спричинити за собою становлення нового феномену – "англійської мовної
сім'ї", що в черговий раз підтвердить значимість даної мови для мовного суб'єкта, який обирає саме її
серед безлічі інших як найбільш прийнятну в міжнародній та міжкультурній комунікації [5].
Таким чином, процесу створення української елітної філософської мови активно протистоїть
експансія англомовного філософського спілкування та англомовних перекладів, обсяг і значення яких
в світовому культурному процесі не можемо порівняти з вітчизняними продуктами перекладу. Для
сучасного українського філософа рідна українська мова тільки відновлює своє значення "внутрішньої
мембрани", внутрішнього мовного кордону, що зберігає самобутність мовного простору буття думки,
тоді як зовнішня міжнародна перспектива задається сучасною англійською мовою, що заявила себе в
сучасній культурі як lingua franca. Тому перекладач, як і сучасний український філософ, перебуває в
ситуації "подвійної герменевтики", тому що, з одного боку, розуміє необхідність власної участі у
створенні україномовного філософського термінологічного апарату і філософського середовища
спілкування, а з іншого – усвідомлює перспективу включення у загальноєвропейський і англоамериканський культурний філософський англомовний контекст.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Бевз Н. В. Перевод философских текстов в современном культурном пространстве Украины.
Анализируется ситуация, связанная с идеей создания украинского элитного философского языка,
которому активно противостоит экспансия англоязычного философского общения и англоязычных
переводов, объем и значение которых в мировом культурном процессе нельзя сравнить с
отечественными продуктами перевода. Переводчик, как и современный украинский философ,
находится в ситуации "двойной герменевтики", поскольку, с одной стороны, понимает
необходимость собственного участия в создании украиноязычного философского
терминологического аппарата и философской среды общения, а с другой – осознает перспективу
включения в общеевропейский и англо-американский культурный философский англоязычный
контекст.
Bevz N. V. The Translation of Philosophical Texts in Ukrainian Cultural Contemporary Field.
The article analyzes the situation dealing with the idea of Ukrainian elite philosophical language formation
which English philosophical communication and English translation expansion are actively resisted to,
without any comparison of volume and meaning in the global cultural process in comparing with native
products of translation. A translator as well as modern Ukrainian philosopher being in the situation of
"double hermeneutics", understands the necessity of his own participation in forming Ukrainian language
philosophical terminological mechanism and philosophical communication society on the one hand and
realizes the perspective of being involved into the European and English-American cultural philosophical
context on the other hand.
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"КОМБРЕ" ЯК СИМВОЛ ІНШОГО СВІТУ
("У ПОШУКАХ УТРАЧЕНОГО ЧАСУ" МАРСЕЛЯ ПРУСТА)
У даній статті розглядаються екзистенційні символи часу і простору, які відображають авторське
бачення моделі світу. Основна увага приділяється дослідженню авторської просторової
перспективи та її основних характеристик, оскільки перший роман " Комбре " загальновідомої
епопеї "У пошуках утраченого часу" Марселя Пруста" присвячений даній проблемі.
Постановка проблеми. Символ існує стільки, скільки існує людство. Не зважаючи на те, що
символ досліджується у різних галузях знань (математиці, логіці, релігієзнавстві, соціології,
психології, лінгвістиці, літературознавстві, ін.), його семантичні та функціональні властивості до
сьогодні достеменно ще не вивчені. Це можна пояснити тим, що символ є таким універсальним
категоріальним поняттям, яке акумулює весь накопичений людством досвід і у сфокусованому,
компресованому вигляді транслює його від покоління до покоління, відображаючи всі зміни
реального існування в соціальному та ментальному аспектах.
Однак ніколи ще символ не наділявся такими поліфункціональними властивостями, як у період
модернізму та його основного напряму – символізму. Саме письменники-символісти здійснили
піднесення символу до рівня екзистенціалізму, екзистенціальної символізації, екзистенціальносимволічного бачення [1]. Екзистенціальні символи набули дієвого значення, стали пронизувати
численні художні твори і виконувати в них незвичні функції – розкриття сутності людського
існування, пошуку сенсу життя та свого власного призначення, формування системи моральних
цінностей. Екзистенціальні символи розкривали і формували новий спосіб сприйняття дійсності як
самим автором, так і, відповідно, його персонажами.
Аналіз досліджень і публікацій. Згідно теорії текстової перспективи, екзистенціальні символи
відображають авторсько-індивідуальну картину світу, "картину бачення", складовими компонентами
якої є суб’єктивна точка зору та об’єктивна дійсність [2: 18].
За словами Д. Д. Обломієвського "символісти зображали зовнішній світ через душу і тіло
ліричного героя, через його відчуття. Вони надали зображенню дійсності ніби додатковий вимір,
заснований на відношенні суб’єкта до об’єкта" [3: 294]. Необхідність врахування внутрішніх відчуттів
героїв зумовила психологічний підхід до вивчення екзистенціальних символів, тобто тих
психологічних змін, яких зазнають персонажі протягом твору.
Основними екзистенціальними символами є час і простір, адже оточуюча нас реальність існує у
просторі і часі. Як висловився В. Н. Муравйов, час – це вмістилище подій, інша назва для життя [4:
113]. Виділення категорій простору і часу є важливою віхою мовного мислення і пізнавальної
діяльності людини, побудови її мовної картини світу [5: 312].
Проблемі людського існування у часопросторовому континуумі присвячено чимало творів, як
наукових, філософських (М. М. Бахтін, Ю. М. Лотман, Е. В. Падучева, В. Н. Топоров ін), так і
художніх (Оноре де Бальзак, Йоганн Гете, М. В. Гоголь, Томас Манн, Марсель Пруст, Оскар Уайльд,
ін). Усі вони направлені дослідити "бажання людини підкорити час, применшити свою залежність від
часу" [6: 12], як і від простору, місцязнаходження.
Проте особливого призначення екзистенціальним символам часу і простору надав Марсель Пруст
(1871-1922), французький письменник-символіст. У його епопеї "У пошуках утраченого часу"
детально і гостро осмислюється драматична влада часопростору над людиною, бажання звільнитися
від такої влади і пізнати її, а отже, пізнати себе в ній. Саме тому метою нашого дослідження є
авторська манера відображення просторової перспективи як способу моделювання об’єктивної
дійсності.
Виклад основного матеріалу. Марсель Пруст зобразив час як психологічний мегасимвол, який
ототожнюється з життям людини, який людина втрачає, коли його не пізнає, або ж віднаходить, коли
пізнає, усвідомлює. Час формує і відображає внутрішній світ персонажів, він то швидко минає,
залишаючись у пам’яті та у спогадах, то обтяжливо уповільнюється, викликаючи скорботу, тривоги,
душевні муки, від яких несила звільнитися. Час неоднаковий для всіх. Наприклад, для Марселя,
головного героя, – це скарб, який наповнює його життя відчуттям власного існування, для інших
(тітки Леонії, куховарки Франзуази) – звичайне проживання у звичайних турботах.
За словами М. М. Бахтіна, людина стає рабом часу, якщо він не наповнений подіями. Однак,
прикмети часу розкриваються у просторі, і простір осмислюється та виміряється часом, що
характеризує художній хронотоп [7: 234-407].
© Бондарук Л. В., 2011
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Розвиток уявлень людини про час і простір носить антропоцентричний характер і залежить від її
взаємодії з навколишнім світом. Ці уявлення відображають когнітивні властивості людини
співвідносити оточуючу реальність з категоризаторами часу – раніше, тепер, потім, та
категоризаторами простору – вверх, вниз, ліворуч, праворуч, попереду, позаду. Вказані
категоризатори часу і простору формують той художній континуум, який транслює авторське
ставлення до зображуваних предметів чи об’єктів через їх взаємодію з персонажами і таким чином
розкриваючи гострі соціальні чи психологічні проблеми.
Вочевидь, саме тому Пруст першу частину епопеї "У пошуках утраченого часу" присвятив опису
того просторового континууму, містечка "Комбре", де проходило дитинство головного героя Марселя
і яке мало значний вплив на його подальше формування як особистості.
За словами Н. Ф. Пелевіної, специфіка художнього простору полягає в тому, що він є художньовідображеним простором і має естетичний зміст. Митець у своєму творі, відтворюючи реальний
простір, водночас формує певний художній простір, в якому відбуваються події твору [8: 172].
Ю. М. Лотман відмічає, що простір у художньому творі моделює різні зв’язки картини світу:
часові, соціальні, етичні, тощо. Простір відображає модель світу даного автора, яка виражається
мовою його просторових уявлень. Художній простір може бути точковим, лінеарним, плоскісним або
об’ємним. Виокремлення даних характеристик художнього простору слугує засобом моделювання
темпоральних категорій ("життєвий шлях", "дорога" як засіб розгортання характеру в часі), а також
моральної характеристики літературних персонажів через відповідний їм тип художнього простору
[9: 251-292].
Характерною особливістю художнього простору Марселя Пруста є наявність усіх зазначених
характеристик, які, виокремлюючись або переплітаючись, доповнюють одна одну новим сенсом, що
витікає із протиставлень, тобто, внутрішньої боротьби за самототожність.
Точковий простір представляє саме містечко Комбре, кімната головного героя Марселя та його
тітоньки Леонії, інтер’єр та пейзаж.
Так, Марсель разом із батьками приїжджає з Парижа в Комбре щороку на свято Пасхи. Цей
лейтмотив автор використовує, щоб показати бажання втекти від суєти урбанізації та знайти місце, де
б почуватися затишно. Негативне ставлення до урбанізації відображає дисгармонію між людиною і
природою. Всупереч очікуванням, Комбре не стає місцем затишку, а навпаки, видається невеселим,
сумним, гнітючим, змальованим у темних тонах:
A l’habiter, Combray était un peu triste, comme ses rues dont les maisons construites en pierres
noirâtres du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l’ombre devant elles,
étaient assez obscures [10 : 69]...
Роман починається описом того, як Марсель готується вкладатися спати, які це для нього болісні
хвилини одинокості, а прокинувшись, він усвідомлює свою нікчемність:
... j’avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l’existence comme il peut frémir au fond
d’un animal ; j’étais plus dénué que l’homme des cavernes [10 : 31]...
За К. Г. Юнгом, наше індивідуальне несвідоме обумовлює продукування інстинктивних бажань [1:
107]. Таким інстинктивним бажанням для Марселя було несвідоме зробити свідомим, тобто,
усвідомити своє існування, збалансувати свою самооцінку.
У Комбре, в кімнаті, відведеній Марселю для відпочинку, він не спить, а страждає:
A Combray, tous les jours dès la fin de l’après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre
au lit et rester, sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le
point fixe et douloureux de mes préoccupations [10 : 34]…
Кімната, в якій Марсель боїться залишатись наодинці перед сном, тим не менше, стає для нього
притулком і оберегом самоти:
... cette pièce ... servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu’elle était la seule qu’il me fût
permis de fermer à clef, à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude : la
lecture, la rêverie, les larmes et la volupté [10 : 37].
Так Пруст підкреслює, що боючись самотності, людина одночасно інстинктивно прагне до неї,
щоб зберегти своє відчуття самодостатності.
Інтер’єр кімнат, яким у романі відведено чимало місця, відіграє певну роль. Це завжди замкнений
простір, закритий, як і душа. Побут та побутове облаштування асоціюється із внутрішнім
упорядкуванням людини, її матеріальною влаштованістю та матеріальними запитами, а отже,
характеризує її духовні запити та її самовизначення. Можливо, саме тому в своїй кімнаті Марсель
почувається як чужинець, а кімнату тітки Леонії сприймає як домашній затишок :
… la chambre ... en faisait comme un de ces grands " devants de four " de campagne [10 : 70]...
Цей приклад свідчить про те, що людина навіть у літньому віці, будучи хворою, в очікуванні
смерті, може відчувати себе гармонійно, внутрішньо збалансованою, і такий її стан передається
іншим.
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У романі точковий побутовий простір Комбре наповнений різними людьми: тітками, дядьками,
бабусями, дідусями, родинні зв’язки яких майже неможливо встановити, сусідами, безконечними
панами та паннами (пані Октав, пані Сазра, доктор Піпро, ін.). Усі жителі добре знають один одного і
навіть їх собак так, що вже невідомий собака стає приводом для розміркувань:
On connaissait tellement bien tout le monde, à Combray, bêtes et gens, due si ma tante avait vu par
hasard passer un chien " qu’elle ne connaissait point ", elle ne cessait d’y penser et de consacrer à ce fait
incompréhensible ses talents d’induction et ses heures de liberté [10: 78].
Коли малий Марсель хоче розпитати про невідомого рибалку, його змушують замовчати:
A Combray où je savais quelle individualité de maréchal ferrant ou de garçon épicier était dissimulée
sous l’uniforme du suisse ou le surplis de l’enfant de choeur, ce pêcheur est la seule personne dont je n’aie
jamais découvert l’identité. Il devait connaître mes parents, car il soulevait son chapeau quand nous
passions ; je voulais alors demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le
poisson [10: 175].
Автор порівнює людей з галереєю портретів, де всі мають схожість однієї сім’ї, однієї епохи та
однієї тональності:
... aux personnes que j’ai connues à la même époque, comme s’il en était de notre vie ainsi que d’un
musée où tous les portraits d’un même temps ont un air de famille, une même tonalité [10: 44].
Однак, бачення світу як такого, в якому вже немає чого пізнавати і в якому неможливо створювати
нове, видається оманливим. Невідомий рибалка, як невідоме і саме містечко Комбре, заперечують цю
точку зору:
... Combray était enclavé, aujourd’hui au ras de l’herbe, dominés par les enfants de l’école des frères
qui venaient là apprendre leurs leçons ou jouer aux récréations – passé presque descendu dans dans la
terre, couché au bord de l’eau comme un promeneur qui prend le frais, mais me donnant fort à songer, me
faisant ajouter dans le nom de Combray à la petite ville d’aujourd’hui une cité très différente, retenant mes
pensées par son visage incompréhensible et d’autrefois qu’il cachait à demi sous les boutons d’or [10:
175].
У романі одні і ті ж персонажі часто повторюються, доповнюються новими характеристиками або
деталізуються попередні, але зазвичай не змінюють свого індивідуального простору, як наприклад,
тітка Леонія чи куховарка Франсуаза:
Dans la chambre voisine, j’entendais ma tante qui causait toute seule à mi-voix. Elle ne parlait jamais
qu’assez bas parce qu’elle croyait avoir dans la tête quelque chose de cassé et de flottant qu’elle eût déplacé
en parlant trop fort, mais elle ne restait jamais longtemps, même seule, sans dire quelque chose [10: 71]…
Побутовому матеріальному простору Комбре протиставляється духовний ірреальний простір. Про
це свідчить часте вживання імен Святих, як наприклад, назви вулиць:
... des rue aux graves noms de saints (desquels plusieurs se rattachaient à l’histoire des premiers
seigneurs de Combray): rue Saint-Hilaire, rue Saint-Jacques où était la maison de ma tente, rue SainteHildegarde où donnait la grille, et rue du Saint-Esprit sur laquelle s’ouvrait la petite porte latérale de son
jardin [10: 69]...
Таким чином передається як фрагментарність, відсутність цілісності світу, так і поєднання
божественного та матеріального.
Лінеарний простір представлений круговою площиною із рухом вверх – вниз, вправо – вліво від
центру Комбре. Рух вверх символізує дзвіниця, вниз – Потойбіччя:
C’était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les
points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration [10: 83].
... il me semble que pouvoir encore traverser la rue Saint-Hilaire ... serait une entrée en contact avec
l’Au-delà [10: 69].
Комбре як помежів’я світів божественного і потойбічного символізує піднесення та падіння героя
як спосіб віднайдення внутрішньої рівноваги, зміни моральних і життєвих цінностей.
Навколо Комбре існує дві сторони – мезеґлізька та ґермантська:
... il y a autour de Comdray deux " côtés " pour les promenades, et si opposés qu’on ne sortait pas en
effet de chez nous par la même porte, quand on voulait aller
d’un côté ou de l’autre: le côté de Méséglise-la-Vineuse ... et le côté de Guermantes [10: 145]...
Таким чином, простір розподіляється на міський – у Комбре, та позаміський – мезеґлізька та
ґермантська сторони, які є абсолютно протилежними. Причому, мовні засоби autour de Comdray, deux
" côtés " opposés, les promenades свідчать і про круговий рух, і про дихотомічний рух вперед – назад,
вправо – вліво. Символи прогулянки, подорожі завжди імплікують нове пізнання, нові зустрічі, які
відкладаються на "дорозі" життя:
... je m’attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre, qui, sans que je puisse
comprendre pourquoi, m’avaient semblé pleines, prêtes à s’entrouvrir, à me livrer ce dont elles n’étaient
qu’un couvercle [10: 185]...
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Однак часто трапляється так, що зустріч, на яку так очікують, не приносить задоволення. Так
трапилося і з Марселем, зустрічі на мезеґлізькій та ґермантській сторонах вносять ще більшої
невпевненості у собі:
... je cessais de croire partagés par d’autres êtres, de croire vrais en dehors de moi, les désirs que je
formais pendant ces promenades et qui ne se réalisaient pas. Ils ne m’apparaissaient plus que comme les
créations purement subjectives, impuissantes, illusoires, de mon tempérament. Ils n’avaient plus de lien avec
la nature, avec la réalité qui dès lors perdait tout charme et toute signification et n’était plus à ma vie qu’un
cadre conventionnel, comme l’est à la fiction d’un roman le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit
pour tuer le temps [10: 167].
Окрім того, такі зустрічі (як наприклад, з панною Вентейль) змушують задуматись над такими
негативними якостями людини, як гріховність, лицемірство, зло, садизм:
Une sadique comme elle est l’artiste du mal, ce qu’une créature entièrement mauvaise ne pourrait être,
car le mal ne lui serait pas extérieur, il lui semblerait tout naturel, ne se distinguerait même pas d’elle ; et la
vertu, la mémoire des morts, la tendresse filiale, comme elle n’en aurait pas le culte, elle ne trouverait pas
un plaisir sacrilège à les profaner [10: 172].
Описуючи Комбре, мезеґлізьку та ґермантську сторони, Пруст часто використовує пейзаж як
опосередкований засіб характеристики героя. Автор застосовує опозицію, протиставляючи замирання
і відновлення, позитивне і негативне, пізнання і забуття:
L’été, le mauvais temps n’est qu’une humeur passagère, superficielle, du beau temps sous-jacent et fixe,
bien différent du beau temps instable et fluide de l’hiver [10: 162].
Отже, хронотопи мезеґлізької та ґермантської сторони відображають природне бажання людини
до пізнання, яке дається їй через подолання певних зусиль, чи то моральних, чи то фізичних:
Le côté de Méséglise avec ses lilas, ses aubépines, ses bluets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de
Guermantes avec sa rivière à tétards, ses nymphéas et ses boutons d’or, ont constitué à tout jamais pour moi
la figure des pays où j’aimerais vivre [10: 190]...
Таким чином Марсель Пруст показав, що кожна людина має своє місце для проживання, свій
власний шлях у житті та свій власний шлях до пізнання.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, просторовочасовий континуум є тією
універсальною категорією когнітивного мислення людини, яка відображає її вміння орієнтуватися в
реальному житті і не залежить від географічних, національних чи соціальних параметрів. Час і
простір належать до фундаментальних екзистенціальних символів, які пов’язані з моральним та
духовним станами людини. Художній простір, як і художній час відображають авторське бачення
картини світу і слугують одним із засобів моделювання дійсності. У Марселя Пруста простір є
символічним, оскільки імплікується в романі спеціально підібраними символами, які передають ідею
самореалізації індивіда. Переміщення у просторі транслює зміну морального стану персонажів, зміну
духовних цінностей чи їх переорієнтацію, тому від типу простору залежить характеристика того чи
іншого персонажу.
Перспективи подальшого дослідження поставленої проблеми зумовлені її малодослідженністю
та можливістю множинної інтерпретації, як і кожного символічного твору.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Юнг К. Г. Аналитическая психология : теория и практика / К. Г Юнг. – СПб. : Азбука-класика, 2007. –
240 с.
2. Марова Н. Д. Диалоги о перспективе текста (на материале немецкоязычных художественных текстов) /
Н. Д. Марова. – Алма-Ата : Изд-во Казахск. гос. ун-та, 1989. – 84 с.
3. Обломиевский Д. Д. Французский символизм / Д. Д. Обломиевский. – М. : Изд-во "Наука", 1973. – 303 с.
4. Муравьев В. Н. Философские заметки и афоризмы / В. Н. Муравьев // Вопросы философии, 1992. – N1. –
113 с.
5. Степанов Ю. С. В трёхмерном пространстве язика : семиотические проблемы лингвистики, философии,
искусства : [монография] / Ю. С. Степанов. – М. : Наука, 1985. – 335 c.
6. Логический анализ язика : язык и время / [отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко]. – М. : Издательство
"Индрик", 1997. – 352 с.
7. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин //
Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 23–407.
8. Пелевина Н. Ф. Стилистический анализ художественного текста : [учебное пособие] / Н. Ф. Пелевина. –
Л . : Просвещение, 1980. – 272 с.
9. Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя / Ю. М. Лотман // В школе поэтического
слова : Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М. : Просвещение, 1988. – С. 251–292.
10. Proust M. A la recherche du temps perdu / Marcel Proust. – M. : Edition du progrès, 1976. – P. 29–192.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.

45

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Філологічні науки

Бондарук Л. В. "Комбре" как символ другого мира ("В поисках утраченного времени").
В статье рассматриваются экзистенциальные символы времени и пространства, которые
отображают авторское видение модели мира. Основное внимание уделяется исследованию
авторской пространственной перспективы и ее характеристик, так как первый роман "Комбре"
всемирноизвестной эпопеи "В поисках утраченного времени"Марселя Пруста посвящен данной
проблеме.
Bondaruk L. V. "Combray" as a Symbol of Another World
("In Search of the Lost Time" by Marcel Proust).
This article considers the existential time and space character that reflect the author's vision of the world's
model. The attention is drawn to the research of the author’s space perspective and its characteristics, as the
first novel "Combray" of the world's known epic "In Search of the Lost Time" by Marcel Proust is dedicated
to this issue.

46

УДК 811.111’42
Л. М. Волкова,
кандидат філологічних наук, доцент
(Київський національний лінгвістичний університет)

ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПОРАЛЬНИХ ДИСКУРСИВНИХ
МАРКЕРІВ
У статті розглядаються прагмасемантичні особливості неномінативних мовних одиниць зі
значенням темпоральності, які функціонують як дискурсивні маркери на дискурсивному рівні.
Підставою для об’єднання темпоральних дискурсивних маркерів в один розряд стало інваріантне
семантичне значення "зміна в часі", що є однаковим для всіх темпоральних дискурсивних маркерів.
Прагматичні особливості темпоральних дискурсивних маркерів надають останнім можливість
виконувати в дискурсі важливі функції.
У лінгвістичних дослідженнях останніх років важливе місце посідають проблеми, що пов’язані з
особистим ставленням комуніканта до події й взагалі ставленням мовця до об’єкта мовлення [1: 300].
Серед мовних одиниць, які вживаються для вираження суб’єктивної інформації, знаходимо
дискурсивні маркери зі значенням темпоральності, які стали об’єктом дослідження цієї статті.
Предмет дослідження складають прагмасемантичні особливості темпоральних дискурсивних
маркерів. Основною метою статті є встановлення закономірностей функціонування темпоральних
дискурсивних маркерів у англомовному дискурсі. Поставлена мета передбачає розв’язання наступних
завдань: з’ясування частиномовного статусу темпоральних дискурсивних маркерів, виявлення
компонентів значення, що складають семантичну структуру аналізованих мовних одиниць,
дослідження прагматичних та функціональних характеристик темпоральних дискурсивних маркерів.
Актуальність обраної теми визначається загальною тенденцією сучасних лінгвістичних студій до
дослідження дискурсу в антропоцентричному ракурсі. Матеріалом дослідження слугували
фрагменти дискурсу, узяті із прозових творів сучасних англомовних письменників.
До дискурсивних маркерів зі значенням темпоральності відносяться мовні одиниці at last, so far,
already, still, yet, any/no longer, any/no more. Автори граматик англійської мови традиційно відносять
зазначені мовні одиниці до класу прислівників (подібна класифікація заснована ще на греко-римській
традиції), тобто до класу слів із денотативно-референтною віднесеністю, які, як правило, виконують у
реченні певну синтаксичну функцію. На наш погляд, така класифікація не відповідає сучасному
погляду на природу та статус неномінативних мовних одиниць і не може застосовуватись у
викладанні англійської мови як іноземної, оскільки, як показує наш викладацький досвід,
неправильне розуміння мовних функцій призводить до граматичних помилок у мовленні. Особливо
це стосується мовних одиниць at last, so far, already та yet, які, як правило, асоціюються в студентів з
уживанням конкретної часової форми дієслова (наприклад, облігаторне вживання перфектних часів зі
словами already та yet). Для визначення частиномовного статусу мовних одиниць, що аналізуються в
статті, звернемось до наступного прикладу:
A uniformed guard opened the gates to the mansion, then nodded smartly to the driver as the long black
Mercedes rushed by, in a hurry, as always. Mr. Carl Trudeau had the rear seat, alone, already lost in the
morning papers. It was 7:30 a.m., too early for Saturday morning traffic in Palm Beach [2: 109].
Мовна одиниця already у висловленні Mr. Carl Trudeau had the rear seat, alone, already lost in the
morning papers за своїми семантичними та функціональними характеристиками не може відноситись
до класу повнозначних мовних одиниць – прислівників, оскільки, по-перше, позбавлена номінативнореференційного значення, а по-друге, не виконує в реченні жодної синтаксичної функції. Класичним
критерієм з’ясування синтаксичної функції мовної одиниці в реченні, який відомий навіть школярам,
є можливість постановки питання, але в даному випадку зазначений критерій не працює, оскільки до
already неможливо задати питання, наприклад, When? або How?. Таким чином, за семантикофункціональними характеристиками аналізовану мовну одиницю не можна вважати прислівником на
підставі того факту, що вона не має із класом прислівників нічого спільного. Аналогічний тест також
свідчить, що до класу прислівників не можуть належати мовні одиниці still, yet, at last, any/no longer,
any/no more, so far. Усі зазначені одиниці належать до класу службових слів, а саме, часток, які є
неномінативними мовними одиницями. Основна функція часток реалізується в дискурсі, саме тому на
мовленнєвому рівні їх можна віднести до функціонального класу дискурсивних маркерів [3: 31],
оскільки вони здатні формувати структуру дискурсу, що буде доведено нижче.
Той факт, що службові слова зі значенням темпоральності позбавлені номінативнореференційного значення, не є підставою для висновку, що ці мовні одиниці взагалі позбавлені
значення. Темпоральні частки є носіями особливої, "розмитої", семантики, яка виявляється шляхом
логічної операції кореляції. Так, висловлення Mr. Carl Trudeau had the rear seat, alone, already lost in
the morning papers співвідноситься на дискурсивному рівні із пропозицією Mr. Carl Trudeau was not
© Волкова Л. М., 2011
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reading morning papers some time earlier, яка не знаходить свого формального вираження в дискурсі,
але розуміється адресатом повідомлення завдяки оператору already. Таким чином, ця мовна одиниця
здатна на дискурсивному рівні співвідносити експліцитну та імпліцитну пропозиції. Така унікальна
можливість додавати до дискурсу імпліцитну інформацію характерна також для мовних одиниць still,
yet, at last, any/no longer, any/no more, so far, які в нашій класифікації відносяться до темпоральних
часток, оскільки в їхній семантичній структурі завжди присутній семантичний компонент "зміна в
часі". Саме присутність інваріантного компонента "зміна в часі" у семантичній структурі
темпоральних часток є підставою для об’єднання їх в одну групу.
Кожна з аналізованих темпоральних часток окрім інваріантного компонента "зміна в часі" має в
семантичній структурі додаткові темпоральні компоненти, специфічні для кожної частки.
Загальносемантичні значення темпоральних часток та парадигматичні (синонімічні) відносини, що
існують між ними, можна схематично відобразити в таблиці. Варто, однак, зазначити, що трактувати
службові мовні одиниці як синоніми лише на підставі їхнього подібного семантичного значення
вважаємо некоректним, оскільки, як уже зазначалось вище, семантика темпоральних часток є
процедурною й тому "розмитою", але вони суттєво відрізняються за своїми прагматичними ознаками.
Прагматичні значення темпоральних часток нашаровуються на їхні семантичні значення й
виявляються на дискурсивному рівні, що буде об’єктом лінгвістичного аналізу в наступних
параграфах.
Таблиця 1.
Семантичні значення темпоральних дискурсивних маркерів
Темпоральний маркер
Семантичне значення
already
not earlier but NOW
at last
not earlier but NOW
any/no longer
earlier but not NOW
any/no more
earlier but not NOW
still
earlier and NOW but not later
yet
not NOW but later
so far
NOW but not later
Отже, як бачимо з Таблиці 1, основним семантичним компонентом усіх аналізованих мовних
одиниць є співвіднесеність висловлення з темпоральною часткою з моментом часу, у який це
висловлення вживається/промовляється і який є умовною точкою відліку – ЗАРАЗ (NOW), що, у свою
чергу, співвідносить зміст мовної одиниці із чотирма ключовими координатами комунікативної
ситуації – Я, ТИ, ТУТ, ЗАРАЗ. Із цього слідує висновок, що службові слова зі значенням
темпоральності відіграють значну роль у побудові дискурсу як засоби, що, по-перше, сприяють
перебігу та зміні дискурсивних тем [4: 675], по-друге, локалізують висловлення в часовому фреймі [5:
38]. Саме на підставі вищезазначених функцій аналізованих мовних одиниць вони визначаються нами
як дискурсивні маркери.
Для з’ясування прагмасемантичних особливостей одиниці already звернемось до наступного
фрагмента художнього дискурсу:
Casey felt the burn on Gail’s cheeks as if she herself were the one blushing."I don’t know. It’s way too
early. We’ve only been on the date. He probably won’t even call me again."
"Why wouldn’t he call you again? Were you too easy? Did you sleep with him already?"
"Of course not. Honestly, Janine. Can we talk about something else?" [6: 66].
У наведеному прикладі до основного інваріантного семантичного значення already "зміна в
порівнянні з минулим" додається семантичний компонент "нещодавня зміна", що є типовим для цієї
мовної одиниці в деяких контекстах. Адресант шляхом уживання already надає імпліцитну
інформацію, що зміна стану речей трапилась, на її думку, зарано: не варто переходити до більш
близьких стосунків після першого побачення. У даному випадку завдяки семантиці темпорального
протиставлення already виступає як ілокутивний індикатор непрямого мовленнєвого акту оцінки,
який чітко розуміється адресатом та змушує її виправдовуватися, про що свідчить подальший
контекст. Аналізована темпоральна частка стає компонентом стратегії хеджингу, що є ефективним
засобом дотримання Принципу Кооперації [7: 222-224] під час спілкування, і вживається в даному
випадку з метою пом’якшення можливого негативного перлокутивного ефекту.
Варто також зазначити, що вживання already у запитальних висловленнях майже завжди є
показником непрямого мовленнєвого акту, оскільки, на відміну від yet, ця темпоральна частка
позбавлена інтерогативної функції й не є прямим запитом, тому вона вживається в запитальних
реченнях лише із прагматичною метою. Так, наприклад, якщо порівняти два висловлення: Are you
leaving already? та Are you leaving yet?, то лише друге буде розумітися як питання, на яке можна
надати позитивну або негативну відповідь, в той час як перше буде розумітися як непрямий
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мовленнєвий акт-спонукання, який свідчить про те, що адресант не чекає відповіді від адресата, а
намагається змусити останнього залишитись.
У семантичному змісті темпорального маркера at last також присутній інваріантний компонент
"зміна в порівнянні з минулим", але ця мовна одиниця суттєво відрізняється від already за своїми
прагматичними ознаками, оскільки зміна в стані речей, яка імплікується, завжди є довгоочікуваною,
про що свідчить наступний приклад:
"How’s it going? Bridge, how’s it going with Mark? You must be really pleased to get a boyfriend at
last". "At last". Grrr. First jellyfish of the evening [8: 44].
Прагматичне значення довгоочікуваної зміни, що імплікується на дискурсивному рівні за
допомогою at last, визначає ілокутивну силу висловлення You must be really pleased to get a boyfriend
at last і виступає в даному випадку не тільки як індикатор непрямого мовленнєвого акту-оцінки, а
також як компонент стратегії хеджингу, оскільки адресант натякає на той факт, що в Бріджит довго не
було хлопця, тому що вона не досить приваблива. Бріджит добре розуміє прихований натяк і
сприймає це як образу, на яку вона реагує також образою ("jellyfish" перекладається на українську
мову "медуза", тобто, істота, що може ужалити).
Досить часто студенти, що вивчають англійську мову як іноземну, не знають різниці між
службовими словами at last та finally і помилково вживають їх як синоніми. Пояснюється це тим, що
обидва слова перекладаються на українську мову як "нарешті", "врешті" або "зрештою". Аналіз
ілюстративного матеріалу свідчить, що в англійській мові ці слова синонімами не є, оскільки суттєво
відрізняються за своїми функціональними характеристиками й належать до різних класів службових
одиниць. Звернемось до наступного прикладу:
Neal found two beers in the minibar and fell into a nearby chair. He waited a few minutes, sipped his
beer, then finally said, "Dad, who is Sammy Tin?" [9: 293].
Службове слово finally відноситься до класу текстових конекторів, основна дискурсивна функція
яких – з’єднувати пропозиції, які завжди експліцитно виражені, у той час як дискурсивні маркеричастки з’єднують експліцитну пропозицію з імпліцитною, яка не знаходить у тексті формального
вираження. Наприклад, висловлення Bridget got a boyfriend at last співвідноситься з імпліцитною
пропозицією Bridget did not have a boyfriend earlier. У наведеному прикладі з finally цей текстовий
конектор співвідносить експліцитні текстуальні пропозиції й уживається з метою позначення
останньої дії в послідовному переліку інших дій (підкреслено в прикладі). Таким чином, заміна finally
на at last (і навпаки) неможлива.
Мовні одиниці any/no longer та any/no more, що мають у своїй семантичній структурі компонент
"припинення попереднього стану речей", мають однакову сферу дії. Варто, однак зауважити, що вибір
одного із зазначених дискурсивних маркерів може залежати від інтенції мовця, оскільки, як показує
ілюстративний матеріал, вживання частки any/no more свідчить про те, що продуцент висловлення
розглядає зміну в часі, що сталася, остаточною та безповоротною. Вживання any/no longer імплікує в
дискурсі інформацію про те, що припинення дії розглядається як тимчасове. Звернемось до
наступного прикладу з anymore:
"I hope you like your new bed. It looks comfortable enough. It certainly should be – it cost a small
fortune. I let the delivery guys take away the old bed. I figured we wouldn’t need it anymore. It was always a
little girly for my taste anyway" [6: 193].
Адресант уживає темпоральний маркер anymore, оскільки впевнений, що старе ліжко вже більше
ніколи не знадобиться не тільки тому, що купив нове, а ще й тому, що старе ліжко виглядало занадто
дівчачим.
У наступному фрагменті дискурсу темпоральний маркер any longer вживається з метою
підкреслення того факту, що розслідування кримінальної справи пішло в напрямі, який суттєво
відрізняється від попереднього, але продуцент висловлення (що є замовником злочину і якого цей
новий напрям розслідування бентежить) сподівається, що ця зміна тимчасова.
"Maybe you sit down, Mr. Marshall", Detective Spinetti said. "You’re looking a little pale."
"I don’t want to sit down. I want to know why you no longer think this was an accident."
"Please, Mr. Marshall, I understand this is upsetting…"
"You’re telling me somebody tried to murder my wife, for God’s sake" [6: 51].
Семантичний зміст мовної одиниці still описується як "зберігання попереднього стану речей із
перспективою зміни в майбутньому". Так, висловлення He is still here імплікує
можливість/необхідність зміни в майбутньому: He will not be here later. Фактично He is still here
складається із трьох висловлень, два з яких виражені імпліцитно: He was here before; He is here; He
will not be here later. Таким чином, темпоральний маркер still має двонаправлену сферу дії –
ретроспективну та проспективну. З метою аналізу прагматичних особливостей зазначеного
дискурсивного маркера звернемось до наступного прикладу:
"Daddy, hi,", Casey told him pushing herself up in bed.
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"What are you doing still in bed?", he pivoted around on his heels and stared at Casey with disapproval
[6: 310].
У наведеному фрагменті питання What are you doing still in bed? отримує ілокутивну силу
непрямого мовленнєвого акту: квеситив транспонується в директив (Wake up!). Подібний приклад
прагматичного транспонування висловлення знаходимо в Г. Г. Почепцова, який зазначає, що
квеситивне по формі та змісту висловлення Are you still here? може мати ілокутивну силу ін’юнктива
(Go away at once!) на підставі того факту, що мовець не очікує від слухача ніякої відповіді [10: 444].
На наш погляд, таке прагматичне транспонування наведеного висловлення можливо лише за рахунок
присутності темпорального дискурсивного маркера still. В аналізованому дискурсивному фрагменті
непрямий мовленнєвий акт стає складовим стратегії прихованого спонукання до дії.
У семантичному змісті мовної одиниці yet присутня сема "майбутня зміна", що есплікується на
дискурсивному рівні шляхом співвіднесення експліцитної пропозиції з імпліцитною. Так, у
наступному прикладі темпоральний маркер yet має прямонаправлену сферу дії:
Many firms were beginning to see the first signs of stabilized rates for liability insurance protection.
Nothing definite yet, but things looked promising [9: 433].
Як свідчить приклад, на семантичне значення майбутньої зміни, що є базовою для yet,
нашаровується прагматичне значення впевненості мовця щодо очікуваної зміни. Це суттєво відрізняє
аналізовану мовну одиницю від одиниці so far, що також належить до групи темпоральних маркерів і
має аналогічний семантичний зміст. Однак, на відміну від yet, прагматичне значення so far експлікує
лише надію мовця на зміну в майбутньому, але він зовсім у цьому не впевнений. У наведеному нижче
прикладі основна функція so far – виразити сумнів адресанта щодо можливості зміни в майбутньому:
Buck again glanced at the 9-milimiter.
So far, he had received only one threatening phone call. He wasn’t sure about the other managers. All
had left Bowmore, and they did not keep in touch [2: 128].
Персонаж (Бак) сподівається, що зміна в майбутньому може не статися і йому дадуть спокій, про
що свідчить вживання темпорального маркера so far.
Отже, здійснений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: вживання мовних неномінативних
темпоральних одиниць у якості дискурсивних маркерів, як правило, формально не пов’язане із
часовою формою дієслова, оскільки темпоральні дискурсивні маркери виражають особисте ставлення
мовця до предмета повідомлення, а форма дієслова вказує на конкретні часові параметри
висловлення. Необхідність включення темпорального дискурсивного маркера у висловлення виникає
лише тоді, коли адресант вважає за необхідне надати додаткові прагмасемантичні характеристики, що
пов’язані з оцінним ставленням до наведеної інформації. Семантичне значення "зміна в часі", що є
інваріантним для всіх темпоральних дискурсивних маркерів, надає їм змогу виконувати в дискурсі
різноманітні прагматичні функції.
Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні прагматичного потенціалу
дискурсивних маркерів інших функціональних розрядів.
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Волкова Л. М. Прагмасемантические характеристики темпоральных дискурсивных маркеров.
В статье рассматриваются прагмасемантические особенности неноминативных языковых единиц
со значением темпоральности, которые функционируют в дискурсе в качестве дискурсивных
маркеров. Основанием для объединения темпоральных дискурсивных маркеров в один разряд стало
инвариантное семантическое значение "перемена во времени", которое является одинаковым для
всех темпоральных дискурсивных маркеров. Прагматические особенности темпоральных
дискурсивных маркеров позволяют последним осуществлять в дискурсе важные функции.
Volkova L. M. Pragmatic and Semantic Characteristics of Temporal Discourse Markers.
The article focuses on pragmatic and semantic peculiarities of non-nominative language units with temporal
meaning that perform the function of discourse markers at discourse level. Temporal discourse markers are
united into one group based on their invariant semantic meaning "temporal change" that is identical for all
of them. Pragmatic peculiarities of temporal discourse markers make it possible for them to perform
important discursive functions.
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УТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ СФЕРИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА
ДОПОМОГОЮ АФІКСАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНІЦІАЛЬНОГО ТИПУ
Стаття присвячена явищу утворення нових слів за допомогою афіксів ініціального типу. Робота
містить інформацію про (е-+ W), (і-+ W) моделі афіксального словотвору. Розглядається процес
утворення англомовних неологізмів, які належать до сфери новітніх технологій. Розвиток
словникового складу англійської мови найбільшою мірою зумовлено домінуванням максимально
знайомих (продуктивних) моделей в ментальних актах номінації.
Розвиток усіх сфер суспільного життя провокує й зростання системи словникового складу
сучасної англійської мови. Тобто арсенал мовних одиниць з кожним днем продовжує неспинно
розширюватися. Сучасний вокабуляр англійської мови постійно зазнає змін, що репрезентуються,
передусім, постійним оновленням неологічної ланки. Дослідженню процесів розвитку англійської
мови як лінгво-філософської універсалії приділяли увагу як вітчизняні так і зарубіжні дослідники.
Серед них М. В. Базилєв, Р. Барнхарт, Дж. Ейто, С. М. Єнікєєва, Ю. О. Жлуктенко, В. І. Заботкіна,
Ю. А. Зацний, О. С. Кубрякова, А. Е. Левицький, С. Морт, Н. Г. Олексенко, М. М. Полюжин,
Є. В. Пономаренко, О. О. Семенець, Р. Фішер та інші.
Наявні праці дослідників у галузі англійської неології та словотворення вказують на потребу
подальшого вивчення цілої низки питань, що стосуються факторів поповнення словникового складу
новими одиницями спілкування, що були утворені за допомогою інноваційних дериваційних
елементів. Наукові розвідки такого плану сприятимуть розумінню здатності лексем та морфем
фіксувати, накопичувати, зберігати та відтворювати фрагменти реального світу у свідомості сучасних
носіїв англійської мови.
Серед цілого кола процесів, що охоплюють всі рівні мовної системи, дериваційні процеси мають
виняткову важливість для формування цілісних знань про мовну картину світу. У цьому світлі
виникає потреба аналізу поповнення фонду сучасної англійської мови за рахунок дії афіксального
способу. Саме тому маємо на меті присвятити дану роботу дослідженню особливостей творення
лексичних інновацій сфери інноваційних технологій за допомогою афіксальних елементів
ініціального типу.
Вказана мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких конкретних завдань: трактувати
поняття ініціального афіксального елементу в середовищі засобів афіксальної деривації; встановити
взаємозв’язки між різними типами новотворів; окреслити репродуктивні властивості афіксальних
елементів ініціального типу, за допомогою яких утворюються лексичні інновації сфери
інформаційних технологій; унаочнити функціонування афіксальних елементів ініціального типу та
навести приклади використання похідних англомовних інновацій у друкованих періодичних виданнях
мови-оригіналу.
Одним з найважливіших досягнень комп’ютерної революції кінція ХХ-го століття було створення
альтернативної реальності – "кіберпростору" (cyberspace), означуваного, також як "віртуальна
реальність", або ж "віртуальний світ" (virtual reality, virtual world) [1: 42]. У наш час усі сфери
суспільного життя носіїв англійської мови можна характеризувати як ті, що існують не тільки у
"реальному" а й у "віртуальному" просторі. При чому без сумнівів можна стверджувати, що
віртуальна реальність посіла домінуюче положення і керує світом реальним. Це підтверджується
виникненням цілої низки мовних інновацій на позначення різних життєвих реалій, що мають своїх
"двійників" віртуально-технічного або віртуально-інформаційного характеру.
Відомий лінгвіст Д. Крістал у своїй енциклопедії наводить низку лексем, що були утворені за
допомогою афіксального елементу е- з метою номінації нових реалій "електронного змісту" (a sense of
electronic): e-text, e-zine, e-cash, e-money, e-tailing, e-lance, e-conferences, e-voting, e-newsletters, e-cards,
e-pinions, e-shop, e-list, e-load, e-books [2: 23]. Так, наприклад, мережа Інтернет створила широкі
можливості для "електронної торгівлі" [3: 165-166]. На позначення реалій електронноі торгівлі та
бізнесу в англійській мові виникли численні мовні інновації. Серед них значну кількість становлять
ті, які мають у своєму складі афіксальний елемент е-, який був виділений зі слова electronic.
Прикладами неологізмів, що відносяться до сфери бізнесу можуть послугувати: е-shopping, e-contact,
E-cash, E-money, e-cycling, e-waste, e-business, E-signatures, E-commerce, e-Sign та ін.
У наш час прогнозується величезний вплив даного виду торгівлі не тільки на всі аспекти
економічного життя, але і на сучасне західне суспільство загалом [4: 3-4]. Для номінації електронних
магазинів, торгівельних центрів (е-shop, e-boutique) процесів здійснення покупок та витрачання
© Гармаш О. Л., 2011
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грошей (e-tailing, e-waste) також застосовується афіксальна модель з константним елементом (е- +
word).
In the meantime, only one major player in the watch space has been bold enough to go direct with its
timepieces. In December, Bell & Ross introduced its European e-boutique, which offers the French-Swiss
brand’s entire watch collection, of about 300 models, to online customers in Europe. (The New York Times,
March 17, 2010)
TAG Heuer followed about six months ago with the roll-out of its e-tailing program, a portal that directs
online shoppers to retail partner sites that are constructed and maintained by the brand for a fee. A sign that
TAG Heuer is considering additional online models is the December introduction of Tagheuereboutique.com,
where the brand sells eyewear, leather goods and accessories directly to consumers. (The New York Times,
March 17, 2010)
More than 2 million tons of expired electronics are discarded in landfills each year, making e-waste the
fastest growing fraction of the municipal garbage system. These castoffs account for nearly 40 percent of the
toxic heavy metals – like lead, cadmium, and mercury – found in dumps. (Wired Test, October 1, 2006)
Most Americans know that e-waste is supposed to be recycled. Items like cell phones, batteries,
televisions, digital clocks, video game systems and broken computers shouldn’t be tossed in the trash because
they contain dangerous chemicals and heavy metals that could end up in landfills that way, experts warn.
(The New York Times, October 24, 2010)
Мовна інновація "електронні гроші" (e-money) утворилась на позначення автоматизованого
процесу грошових операцій. Початок нового тисячоліття ознаменувався майже повною
електронізацію процесів здійснення розрахунків.
Are you ready to start selling your products or services online? In this four-part series, we'll examine
where to sell your products or services online, how to set up a sales window, which e-money transfer services
to use and how to build up your data history. (Globe and Mail, Wednesday, Dec. 01, 2010)
Не є виключенням у цьому плані і інтерактивні операції щодо придбання або продажу
банківського золота.
He believed his digital currency – housed on the Internet, backed by gold bullion, immune to inflation
and currency fluctuations – would "improve the material welfare of mankind." Users could convert national
currencies into e-gold, then buy and sell goods with any other e-gold account holder worldwide over the
Web. (Businessweek, January 9, 2006)
Впровадження інтерактивного комерційного сервісу (е-commerce, e-business) викликало
необхідність утворення цілої серії новотворів з афіксальним елементом е-. Електронні картки,
цифрові варіанти підписів, отримали назву e-cards, E-signatures (e-Signs).
"We felt it was more important to take a stand in the e-commerce world than to build the ideal conceptual
store online," Roberto Passariello, Bell & Ross’s director of marketing and communication, said. "Retailers
are doing it, and have for a while. This is a way to control our brand image". (The New York Times, March
17, 2010)
"A new model for business is taking shape – e-business – and it's built on the largest communications
network on the planet, the Internet". (BusinessWorld, January 31, 2000)
"E-signatures aren't new – some companies have used them for years to save costs by improving internal
workflow processes. But the e-Sign Act, which goes into effect Oct. 1, promises to make the use of Esignatures more widespread because of all the potential applications in E-commerce". (InformationWeek,
July 3, 2000)
Since the lamented loss of The New Yorker’s free electronic cards, you may have had a difficult time
finding e-cards of the noncloying variety. Now, for $1.99, you can get a rack’s worth on your iPhone. (The
New York Times, May 26, 2010)
За аналогією до неологізму e-commerce, що поряд із своїми синонімами вводив поняття
електронної торгівлі, виникають і новотвори для позначення інших видів сучасної, особливо
"електронної" торгівлі: d-commerce, m-commerce, t-commerce, v-commerce [5: 18].
This year we will see the arrival of T-commerce or television commerce. Merge the ease of use of the
television with the immediacy and e-commerce capabilities of the personal computer. (The Irish Times, Jan.
7, 2000)
Для позначення роздрібної торгівлі через всесвітню інформаційну мережу були утворені такі
лексичні одиниції як e-retail, e-retailer, e-retailing, та їх скорочені варіанти (e-tail, e-tailing, e-tailer).
Shopping on the Internet is booming. And Amazon is the best known e-tailer…Yet the conclusion that
there is no difference between e-tail and retail is overblown...(Economist, 1 July, 2000)
These days, much of the hype about Internet shopping has died down as the stock prices of e-tailers have
cratered. (Dallas Morning News, Nov.13, 2000)
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Все частіше спілкування між людьми набуває техногенного забарвлення, про що свідчать
англомовні інновації e-pal, e-contact, е-help. Розширюються межі та можливості спілкування, проте
його "якість" порівняно з реальним спілкуванням є значно нижчою.
In the language of economics, the core question is whether face-to-face interactions and electronic
connections are substitutes or complements. If they are substitutes, we should expect cheaper, better econtact to make personal meetings rarer; if they are complements, new technologies will strengthen the value
of interpersonal contact – and of cities. (The New York Times, March 1, 2011)
Some E-help for the woman in shock. (U.S.News & World Report, Nov. 10, 2003)
Такі суспільно-політичні реалії як проведення голосування також набувають інтерактивного
параметру.
Sponsorship will also be integrated into e-newsletters produced by Next Avenue and into the live events,
which will give marketers more access to people than anything traditional public television has done to date.
(The New York Times, September 22, 2010)
California has moved ahead cautiously with e-election pilot projects. On Nov. 7, voters in San Diego and
Sacramento counties were able to try online voting from computers at polling places. The test was conducted
for the state by VoteHere.net, which ran a similar trial in Maricopa County, Ariz. – John Schwartz E-Voting:
Its Day Has Not Come Just Yet. (The New York Times, November 27, 2000)
Електорнізація сфери політики призводить до того, що державні політичні організації практично
здійснюють свою діяльність в інтерактивному режимі. Так, наприклад, кіберкомунікація створює
можливості для функціонування… Ministers feel obliged to log on and vote in e-cabinet sessions even
when on holiday. (The Economist, Oct.10, 2001)
Steve March of the Office of the e-Envoy told an e-government conference last month that so far about
70% of government services can be accessed via the Internet. (The Economist, Jan. 4, 2003)
За аналогією до інновації e-government був утворений неологізм m-government (messagеgovernment). Він позначає такі державні структури з якими громадяни можуть тримати інтерактивний
зв’язок і спілкуватись, надсилаючи та отримуючи інформаційні повідомлення.
Saverio Romeo, a mobile-industry analyst with the consultancy Frost & Sullivan, said he expected Mgovernment, or the extension of government Internet venues, or E-gov, to mobile platforms, to gain
momentum in the coming years. "M-government solutions can be used for improving public transport
services, public health services, relationships between citizens and public authorities, mechanisms of
democratic participation, social services and support to businesses," Romeo said. (The New York Times,
Friday, November 21, 2008)
У наш час проведення ділових операцій в мережі Інтернет, стає можливим завдяки мобільному
зв’язку.
Mobile e-business activity will center on extending fixed-Internet services such as e-banking, e-trading
and e-shopping to wireless phones. (Newsweek, Oct.16, 2000)
Інтерактивна система розрахунків зумовила виникнення так званого "електронного гаманця (ewallet)", за допомогою якого людина за лічені секунди отримує або сплачує гроші.
It’s also possible to use the copy-and-paste function to enter your information into a login screen reached
via the iPad’s Safari browser and set up apps for sites like Facebook. Competing apps include eWallet (free
"lite" version, $9.99 full version) and mSecure ($2.99). (The New York Times, April 29, 2010)
У свою чергу, електронізація ділових відносин з податковою інспекцією унаочнюється
виникненням нової лексеми (to e-file) на позначення процедури інтерактивного звітування
підприємців та підприємств.
The man who reported the problem, Charlie Freret of Chantilly, Va., stumbled across the error while
using a free version of TurboTax to e-file a tax return he had already prepared on paper. Mr. Freret, who
retired as a lawyer in the Department of Veterans’ Affairs in 2004, said he had hoped that e-filing would
allow him to get his refund more quickly. (The New York Times, April 6, 2010)
Все більше англомовних інновацій виникають на позначення реалій, що стосуються електронного
шляху передачі знань, зокрема навчання, а також електронізації букіністичної галузі. Крім того, такі
складові мас-медіа як: радіо, телебачення і преса, крім традиційної репрезентації, також дублюються
в інтерактивному режимі.
After successfully launching a software company and signing some major e-learning companies as
clients, Mr. Scott, based in Sackville, N.B., found himself in a challenging position to expand his team of
qualified developers. (Globe and Mail, Friday, March 11, 2011)
You and I have talked before about how we don’t yet know if the act of reading in e-form is
neurologically distinct from the act of reading on the page – but we do know that e-books promote different
methods of reading: reading enhanced by video and sound, and apps that invite readers to skip and skim
through books. (Globe and Mail, Wednesday, March 16, 2011)
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More people are using libraries for e-reading, a practice that does not require visiting a library in person,
and is possible on many electronic devices, including the Nook and the iPad. (The New York Times,
February 27, 2011)
There is another huge advantage for teenagers to own an e-reader. There is a treasure trove of classics that
are available free because the copyright has long since expired. Last year, my ninth grader had to write a
paper on Kepler, citing as many primary sources as possible. …I predict that in a few years, e-readers will
become as ubiquitous in the middle and high schools as cell phones are today. (The New York Times,
February 13, 2011)
Google executives described the e-bookstore as an "open ecosystem" that will offer more than three
million books, including hundreds of thousands for sale and millions free (The New York Times, December
6, 2010).
But sales did not live up to the hype. Stephen King's e-book bombed. Gemstar quietly stopped selling its
e-book reader in July, and Barnes & Noble ended its sales program shortly after. These decisions will hurt
Adobe Systems Inc. and Microsoft Corp. the most – the two companies gambled very heavily on e-books,
and produced the two leading readers to display e-text. (Globe and Mail, Monday, Sep. 15, 2003)
More on e-textbooks. If you’re not sure you’ll be completely comfortable reading and highlighting an ebook, at least one provider is allowing you to try it free. Follett – a large textbook wholesaler that also runs
the RentAText program through more than 900 universities – lets you download any of the 12,000 eligible ebooks for seven days through its CafeScribe.com Web site. (The New York Times, January 14, 2011)
David Rosengarten has started publishing his highly detailed, thoroughly researched food newsletter
again after a two-year hiatus. The Rosengarten Report is now a monthly, available only online as an e-zine.
(The New York Times, June 22, 2010)
Удосконалення механізмів пошуку в мережі Інтернет призвело до виникнення мовної інновації Ediscovery. Завдяки таким технологіям відкриваються нові можливості отримання більш ретельно
відібраних за ключовим словом або фразою документів.
E-discovery technologies generally fall into two broad categories that can be described as "linguistic" and
"sociological". The most basic linguistic approach uses specific search words to find and sort relevant
documents". (The New York Times, March 4, 2011)
Сучасний етап розвитку наук позначається лексичною інновацією e-Science. Інформаційна
революція обумовила перехід наукової сфери на нову сходинку свого розвитку. При цьому, значно
зростають як можливості розвитку всіх наукових галузей, так і роль науки у процесах координації
розвитку людства.
E-Science is science which is increasingly done through distributed global collaborations enabled by the
Internet, possibly using very large data collections, tera-scale computing resources and high performance
visualisation to achieve its objectives. (New Scientist, June 2001)
Медична галузь розпочинає запроваджувати ведення обліково-регістраційної документації
пацієнтів в інтерактивному режимі. На позначення цієї реалії в англійській мові виникла лексична
одиниця E-Record.
There is no silver bullet for reforming America’s health care system, but medical experts have long
agreed that digital patient records and electronic prescribing can help improve care and curb costs. Steve
Lohr 2 Brothers Await Broad Use of Medical E-Records. (The New York Times, October 3, 2010)
Сучасні інноваційні технології пропонують всім бажаючим покинути погану звичку палити за
допомогою електронних цигарок E-cigarettes.
E-cigarettes are battery-powered tubes that look like cigarettes. They deliver nicotine by vaporizing a
nicotine-derived liquid without combustion. Their distributors say this makes them healthier than cigarettes.
They can even deliver steam to exhale like a clean, smoke-free smoke. (The New York Times, December 7,
2010)
Розвиток галузі легкої промисловості також ознаменувався появою "техногенної" інновації.
Розроблена дослідниками південно-каліфорнійського університету тканина може використовуватись
не тільки традиційно, а й у сфері цифрових технологій.
Jones' and Martin's "eTextile," which is being developed with the University of Southern California, is a
prototype of a new breed of fabric that is woven not only for looks, but for computing power... (The
Associated Press, November 27, 2002)
Прискорені темпи зростання кількості користувачів комп’ютерів, мобільних телефонів та інших
електронних приладів, зумовили зростання кількості "електронного сміття". У зв’язку з цим виникли
поняття "здавати електробрухт" (еcycling) "день проведення акції збору електробрухту" (Ecycling Day
) та "повторна переробка електронного устаткування" (e-recycling).
…Locations like Staple, Miles College and Vulcan Park have all agreed to act as ecycling drop-off
locations, meaning residents can easily drop off any old technology on Saturday…partners with
TechBirmingham for Ecycling Day 2006. (Newswire US, April 19, 2006)
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This week my son’s laptop died and could not be fixed. It’s a Sony. At its Web site, Sony proudly
describes its national "e-recycling" dropoff points. But there are none near my ZIP code. (The New York
Times, October 24, 2010)
Електронізація бізнесу та грошових операцій сприяє й розвитку кіберкриміналізму. Так, разом із
цілком законними діями в електронній мережі трапляються випадки, коли вкрадені товари або гроші
перебувають за так званою "електронною загорожею". У таких випадках відшукати злочинців
практично неможливо.
That's part of the appeal of an online auction to thieves, retail experts say. Criminals can "e-fence" stolen
goods with virtual anonymity and little risk of being tracked, compared with the face-to-face transaction of
selling the merchandise to a pawn shop or from the back of a truck. (The Virginian-Pilot, August 26, 2008)
Про порочність електронних гральних автоматів та їх негативний вплив на психіку людини все
частіше наголошується в сучасних англомовних періодичних виданнях.
I was able to, unfortunately, write it from the first person: In the article, I discussed statistics, research and
my initial ambivalence over a diagnosis that seemed reserved for war veterans and rape victims. Taffy
Brodesser –Akner. E-Playgrounds Can Get Vicious. (The New York Times, April 21, 2010)
Поряд з розглянутим нами вище "мегапродуктивним" дериваційним елементом е- , наразі
функціонує практично синонімічна афіксальна морфема i-. За її допомогою есплікуються такі
неподільні в наш час поняття як information та Internet. Серед утворених лексичні інновації i-biology,
iCrime, iPod, iPhone, ihome, i-dotter, i-Report, i-community, i-science, i-jury та багато інших.
It’s exactly this atmosphere that prompted Hewlett-Packard to choose Kuppam as one of its first icommunities. (Harvard Business Review, Aug. 2003)
I-Jury moves the entire impaneling process online. (The Daily Texan, July 24, 2003)
Популярність цього елемента обумовлює його необмежені можливості в утворенні похідних:
Every time Apple comes out with an "i-idea" – i-Pod, i-DVD, i-Tunes – new standards are set for
elegance and ease of use. (Parade Magazine, Aug. 4, 2005)
Мовна інновація i-biology наразі репрезентує і такий графічний варіант як (iBio) і позначає
нинішній етап розвитку біології та фармабіології, що характеризується застосуванням інноваційних
технологій як у дослідницькому, так і у виробничому проектах.
"Listing our shares for trading on the NYSE Amex should significantly enhance iBio’s visibility, liquidity
and suitability for a more extensive investment audience," said Robert B. Kay. (The New York Times,
January 4, 2011)
Looking for a cute stocking stuffer? Check out Paul Frank's recently unveiled seasonal
iPod/iPhone/iTouch silicone cases–featuring classic Frank characters like Julius the monkey and Skurvy
(wearing a winter beanie!). (Teenvogue, December 20, 2009)
In most cases, police say the targets, perpetrators and beneficiaries of these "iCrimes" are young people.
Last weekend in Toronto's west end, four people with iPods were taken to hospital with cuts and bruises after
being swarmed by a gang of youths wielding a metal mallet used to tenderize meat. Nine people were
subsequently arrested and charged. (Regina Leader Post, November 19, 2008)
"He really gets focused and pursues whatever he tries to achieve," said partner Wilson, vice president and
secretary of Edwards Construction. "He's fastidious. He's an i-dotter and a t-crosser. (Northern Colorado
Business Report, January 12, 2001)
Agreed on the first point, but year-over-year Nielsen NetRatings (NTRT ) data show that visitors to
MTV.com, MTV Overdrive, and iFilm shrank by double-digit percentages in August. (Businessweek,
September 25, 2006)
Since the lamented loss of The New Yorker’s free electronic cards, you may have had a difficult time
finding e-cards of the noncloying variety. Now, for $1.99, you can get a rack’s worth on your iPhone. (The
New York Times, May 26, 2010)
Since the new iPod nano now comes in kooky colors like lime green and fuchsia, isn't it about time your
speaker dock did too? I think my iPod has found an ihome... (Teenvogue, April 03, 2009)
During the first four days of SXSW, March 11th – 14th, 2011, hand-selected iReporters and Vimeo
filmmakers, and CNN and Vimeo staff covered the SXSW Conferences and Festivals from their own unique
perspectives, and shared their daily video footage with the iReport editorial team. CNN condensed the
collective footage into a compelling visual diary of SXSW to share with global audiences. (The New York
Times, March 16, 2011)
У наш час словниковий фонд досить активно поповнюється мовними інноваціями з
префіксальними елементами е- та i- . Як зазначають дослідники, останні є результатом
двоступеневого процесу "семантично-функціонального переродження" загальновживаних лексичних
одиниць англійської мови. На їх думку, на ініціальній стадії лексична одиниця підлягає семантичній
трансорієнтації, яка відбувається із залученням до її семантики техногенного компонента значення.
На заключній стадії зазначеного процесу, техно-перероджена одиниця набуває функціонального
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статусу словотвірного елемента і надалі залучається до системних відносин у межах комп’ютерної
терміносистеми в якості компонента структури [1: 48].
Проведення аналізу процесів утворення неологічних одиниць, спостереження за нестандартними
процесами, внутрішньосистемними та міжсистемними взаємозв’язками можуть свідчити як про
кількісні, так і про якісні зміни у словниковому складі [6: 4]. Саме тому вважаємо подальші розвідки
у плані дослідження неологічної ланки вокабуляру англійської мови перспективним напрямком
дослідження.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Махачашвілі Р. К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного
буття : [монографія] / Р. К. Махачашвілі. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. –
204 с.
2. Crystal D. The Cambridge encyclopedia of the English language / David Crystal ; [2rd edn.]. – Cambridge :
Cambridge University Press, 2003. – 499 p.
3. Keller E., Berry J. The Influentials / E. Keller, J. Berry. – New York : The Free Press, 2003. – 353 p.
4. Drucker P. F. Managing In The Next Society / P. F. Drucker. – New York : Truman Talley Books, 2002. – 321
p.
5. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу : [монографія] /
Ю. А. Зацний. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2006. – 332 с.
6. Гармаш О. Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру : [монографія] / О. Л. Гармаш. –
Мелітополь : ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2009. – 128 с.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Гармаш Е. Л. Образование англоязычных инноваций сферы инновационных технологий с
помощью аффиксальных элементов инициального типа.
Статья посвящена явлению образования новых слов с помощью аффиксов инициального типа.
Работа содержит информацию о (е- + W), (і- + W) моделях аффиксального словообразования.
Рассматривается процесс создания англоязычных неологизмов, которые принадлежат к сфере
новейших технологий. Развитие словарного состава английского языка в наибольшей степени
обусловлено доминированием наиболее знакомых (продуктивных) моделей в ментальных актах
номинации.
Garmash O. L. The Formation of English Neologisms which Belong to the Sphere of the Newest
Technologies with the Help of the Initial-Type Affixes.
The paper is dedicated to the phenomenon of the new words formation with the help of the affixes of the
initial type. This work provides the information about the (e- + W), (i- + W) models of affixation wordbuilding. Under consideration is the process of creation of English neologisms which belong to the sphere of
the newest technologies. The development of English vocabulary most of all is caused by the domination of
the well known (productive) models in the mental acts of nomination.
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ЗВ’ЯЗНІСТЬ ТЕКСТУ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПЕРЕКЛАДАХ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ ISO З НАФТОГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ
В статті проведено дослідження передачі зв’язності в англо-українських перекладах міжнародних
стандартів ISO з нафтогазового обладнання, виявлено та описано основні тенденції зміни способів
забезпечення зв’язності в даних текстах, систематизовано описані зміни. Окремі перекладацькі
рішення проаналізовано з позиції теоретичних положень моделі опису зв’язності тексту
Текст представляє собою "складне структурне і змістове ціле, комунікативний потенціал якого
значно більший за сукупний зміст висловлювань, що до нього входять" [1: 54]. Тому найважливішим
завданням перекладача є як найбільш повне відтворення змісту окремих одиниць тексту оригіналу,
так і збереження смислової єдності тексту, адекватна передача характеру зв’язку між окремими
висловлюваннями. Під адекватною передачею зв’язності при перекладі розуміємо відтворення
зв’язків оригінального тексту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні
еквівалентності з урахуванням жанрово-стилістичних вимог, які ставляться до текстів даного типу.
Лінгвістичні засоби, які створюють зв'язок між реченнями в одній мові, не завжди можуть виконати
ту ж функцію в іншій мові. Тому правильного перекладу окремих речень недостатньо. Необхідні
додаткові зміни (перекладацькі трансформації), щоб адекватно передати зв’язність оригінального
тексту в перекладі.
Актуальність теми дослідження визначається необхідністю усестороннього вивчення проблеми
передачі зв’язності при перекладі, більш детального розгляду способів забезпечення зв’язності та
засобів їх реалізації в оригінальних та перекладних текстах науково-технічної літератури, а також
необхідністю аналізу та опису перекладацьких трансформацій, спрямованих на відтворення зв’язності
тексту оригіналу в перекладі. Зв’язність тексту досліджувалась низкою науковців, зокрема К. Брінкер
та В. Хайнеманн; проблемами лінгвістичного аналізу тексту займались А. Нойберт, Г. П. Грайс,
І. Р. Гальперін, О. І. Москальська, К. Кожевникова, З. Я. Тураєва; поняття когезії та когерентності
введені в лінгвістику М. А. К. Холлідеєм, які пізніше були предметом розгляду Р. Хасан, Ф. Растьє,
А. В. Зеленщикова, В. А. Кухаренко, Т. А. ван Дейка, Т. М. Ніколаєвої.
Метою дослідження є аналіз проблеми передачі зв’язності при перекладі міжнародних стандартів
ІSО з нафтогазового обладнання, що поставило такі завдання: дослідити передачу зв’язності в англоукраїнських перекладах міжнародних стандартів ISO з нафтогазового обладнання; виявити та описати
тенденції зміни способів забезпечення зв’язності в поверхневій структурі тексту в англо-українських
перекладах міжнародних стандартів ISO з нафтогазового обладнання, систематизувати описані зміни;
провести аналіз перекладацьких рішень з позиції теоретичних положень моделі опису зв’язності.
"Проблеми перекладу – це, переважно, проблеми аналізу, розуміння і побудови тексту" [1: 65]. Не
випадково, що багато дослідників розглядають текст як основну одиницю перекладу. Комунікативна
еквівалентність текстів мовою оригіналу і мовою перекладу забезпечується збереженням
текстуальності тексту оригіналу в тексті перекладу. Еквівалентність перекладу базується на
збереженні різних частин змісту оригіналу. Досягнення текстуальності обумовлено низкою
обов’язкових параметрів, які повинні враховуватися перекладачем для створення повноцінного тексту
мовою перекладу. Найважливішим з цих параметрів є зв’язність (когерентність та когезія).
Розглянемо роль зв’язності детальніше.
Створення тексту перекладу починається з вибору елементів в поверхневій структурі тексту
(мікроознак). При виборі мовних засобів реалізації мікроознак мовою перекладу велику роль відіграє
глобальне значення тексту оригіналу, конфігурація смислів, виражених в його змістових структурах, а
також правила когезії мови перекладу. За допомогою когезії створюється поверхнева структура
тексту. При цьому перекладачу варто пам’ятати, що носій мови перекладу не повинен стикатися з
труднощами при розшифруванні когезивних відносин, за допомогою яких реалізується когерентна
структура тексту перекладу.
Оскільки в процесі перекладу вибудовується текстова структура мовою перекладу, вибір мовних
одиниць значною мірою визначається необхідністю забезпечення когерентності створюваного тексту.
Когерентність тексту перекладу створюється конфігурацією смислів, виражених в тексті перекладу і
доступних користувачам мови перекладу, і завжди визначається смисловою (когерентною)
структурою тексту оригіналу.
Вибір перекладачем елементу в поверхневій структурі тексту перекладу, на якому етапі він би не
відбувався, впливає на весь текст [2: 118]. Таким чином, простір можливого вибору для перекладача
неухильно скорочується доти, поки він, усвідомлюючи важливу роль мікросмислів і глобальних
© Дерді Е. Т., 2011
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смислів тексту оригіналу, не буде готовий заново переглянути вже перекладені мікроструктури,
опираючись на більш повну оцінку комунікативної значущості всього тексту оригіналу. Проблема
неадекватного відтворення зв’язності при перекладі ускладнюється тим, що помилки при передачі
зв’язності рідко обмежуються викривленням лише одного речення чи його частини: помилки можуть
відобразитися і в попередній, і в наступних частинах тексту, якщо між ними і невірно перекладеним
відрізком тексту існують певні відносини зв’язності.
Досвід показує, що невірний вибір засобів когезії в тексті перекладу призводить до викривлення
когерентної (смислової) структури тексту оригіналу, що, в свою чергу, порушує комунікативну
еквівалентність оригінального і перекладного текстів. Щоб уникнути таких порушень, перекладачу
спочатку потрібно проаналізувати когерентну структуру тексту оригіналу. Структурна модель
зв’язності описує, яким чином когерентна структура виявляється в поверхневій структурі тексту, і
тим самим визначає засоби її аналізу в тексті оригіналу і в тексті перекладу (поверхневі кореляти
глибинних структур, макроознак, суперструктури).
Усі лінгвістичні способи і засоби забезпечення зв’язності поділяють на лексичні, синтаксикограматичні, логіко-семантичні і символіко-графічні засоби. [3] Прагматична спрямованість тексту має
функціональне обґрунтування: основним реляційним поняттям комунікації є відносини автора і
реципієнта. Внаслідок цього введення функціональних мовних засобів (мікроознак), зумовлених
критерієм успішності і ефективності комунікації, є важливим виявом когезії тексту. Так, наприклад, в
науковому тексті суперструктура, відтворюючи прагматичну спрямованість, проявляється у відносно
чіткій сегментації тексту, у наглядному графічному оформленні.
Правила когезії в різних мовах не співпадають, тому при перекладі ми неминуче спостерігаємо
зміни мікроознак. Постулати, що лежать в основі теоретичної моделі опису зв’язності, дозволяють
припустити, що у багатьох випадках ці зміни обумовлені необхідністю найбільш повної та адекватної
передачі смислової структури тексту оригіналу. Особливість мікроознак полягає в тому, що одна і та
ж мікроознака може відображати різні макроознаки і суперструктуру або, залишаючись звичайним
засобом когезії, забезпечувати поверхневий зв'язок на рівні одного речення чи сусідніх речень.
Розглянемо типові способи забезпечення зв’язності (мікроознаки) в українській та англійській
мовах та засоби їх реалізації в текстах міжнародних стандартів ISO з нафтогазового обладнання та їх
перекладах на українську мову: анафоро-катафоричні зв’язки, тема-рематичну структуру, граматичні
способи забезпечення зв’язності.
Анафора є сукупністю текстових засобів відсилання елементів повідомлення до попередньо
висловленого. Анафоричний зв'язок (посилання на попередню частину тексту) реалізується за
допомогою займенників, прислівників, часток, лексичного повтору та інших засобів лексичної когезії
(синонімії, антонімії, гіпероніма, синекдохи), підрядних речень. Поверхнева структура тексту завжди
лінійна; кожен елемент поверхневої структури містить вказівку на зв'язок або з попереднім текстом,
або з наступним, тобто є або анафоричним або катафоричним.
Розглянемо приклади реалізації анафори і катафори в текстах міжнародних стандартів ISO з
нафтогазового обладнання та їх перекладах на українську мову:
№1 These factors may change as a result of new technology, product improvements or fundamental
changes in service conditions. – Ці чинники можуть змінюватися в результаті появи нових технологій,
удосконалення устаткування чи суттєвих змін умов роботи.
У прикладі №1 анафоричний зв'язок в англійському тексті і його українському перекладі
реалізується за допомогою вказівного займенника (These → Ці).
№2 Maintenance of equipment consists of actions such as adjustments, cleaning, lubrication, and
replacement of expendable parts.– Технічне обслуговування устаткування передбачає такі операції, як
налагодження, очищення, змащування та заміна відпрацьованих виробів.
В прикладі №2 катафоричний зв'язок створюється за допомогою вказівного займенника such із
вказівкою на відсилання до наступної частини інформації. В українському перекладі ми
спостерігаємо збереження і самого зв'язку і засобу його вираження (вказівного займенника): такі.
№3 The complexity of these activities and the safety risks involved shall be considered in the assignment
of appropriate resources such as facilities, equipment and qualified personnel. – Складність вказаних
операцій та небезпека за таких операцій повинні враховуватись під час виділення відповідних
ресурсів, таких як технічні засоби, устаткування та кваліфікований персонал.
Збереження анафоричного зв’язку зі зміною засобу його вираження фіксуємо і у вищенаведеному
прикладі №3. У прикладі №3 англійський вказівний займенник these передається за допомогою
дієприкметника пасивного стану вказаних.
Характерною особливістю перекладів міжнародних стандартів ISO з нафтогазового обладнання на
українську мову, в свою чергу, є широке використання часток. У проаналізованих текстах частки
використовуються для співвідношення окремого висловлювання з іншим висловлюванням і
загальним контекстом, для співвідношення один з одним і загальним контекстом окремих частин
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даного висловлювання, а також для вказування на різноманітні параметри позамовної реальності.
Таким чином, в багатьох випадках частки виконують анафоро-катафоричну функцію:
№4 This is Category I inspection plus further inspection for corrosion, deformation, loose or missing
components, deterioration, proper lubrication, visible external cracks, and adjustment.– Це обстежування
категорії I плюс обстежування на предмет виявлення корозійних пошкоджень, деформації, погано
закріплених чи відсутніх елементів, зруйнування, неналежного змащення, видимих зовнішніх
(поверхневих) тріщин та усунення виявлених вад.
№5 If any manufacturing defects are discovered, they should be reported to the manufacturer or
supplier.– У разі виявлення дефектів виробничого походження, треба повідомити виробника або
постачальника.
У прикладі №5 при перекладі змінився тип головного речення: в оригіналі головне речення
двоскладне, а в українському перекладі – односкладне, безособове. Відповідно, особовий займенник
they, що виконував анафоричну функцію в англійському тексті, в перекладі упускається, і
анафоричний зв'язок зникає.
Тема-рематична структура тексту є поверхневим корелятом макроознак і суперструктури тексту.
При цьому до мікроознак, за допомогою яких проявляються особливості тема-рематичної структури в
текстах міжнародних стандартів ISO з нафтогазового обладнання належать: наявність неозначеного
артикля, дефінітивація, інверсія.
Висловлювання з одним і тим самим змістом мають в різних мовах різну будову. Це обумовлено
не лише відмінностями в наборах лексичних і граматичних засобів вираження, але й відмінностями в
самому способі подачі інформації, в різній сегментації дійсності [4:53]. Відзначимо низку
особливостей англійської та української мов, які спричиняють відмінності в оформленні темарематичної структури. Вирішальною відмінністю тут є те, що українській мові властивий відносно
вільний характер синтаксичного порядку слів у реченні, що дозволяє варіювати позиції членів
речення відповідно до вимог семантичного порядку слів. Тому синтаксичне оформлення компонентів
тема-рематичної структури може бути будь-яким. В англійській мові речення будується, насамперед,
згідно граматичного принципу, порядок членів речення строго фіксований. Тому рема в англійській
моноремі виноситься на перше місце, а тема в диремі оформляється, як правило, підметом або
обставиною, що йому передує, при цьому рема оформлюється таким членом речення, кінцева позиція
якого виправдана граматично – предикативною частиною присудка, додатком, обставиною [4: 61].
Вказані відмінності в характері синтаксичного порядку слів призводять до того, що при перекладі
синтаксичне оформлення компонентів тема-рематичної структури неухильно змінюється, що ми і
спостерігаємо, аналізуючи міжнародні стандарти ISO з нафтогазового обладнання та їх переклади на
українську мову.
№1 Inspectors shall be aware of the type of equipment to be evaluated and the NDT methods to apply.
Фахівці з НК повинні бути ознайомлені з типом устаткування, яке обстежують, та методами НК,
які повинні застосовуватися.
У прикладі №1 тема англійського речення виступає підметом, а рема – однорідними додатками,
що займають кінцеву позицію в реченні. При перекладі така тема-рематична структура зберігається.
Варто зазначити, що в тексті послідовність і зв’язність викладу багато в чому залежить від темарематичних відносин сусідніх висловлювань [5: 63]. Крім того, певна тема-рематична структура
створюється в цілісному змісті тексту, коли інформація в одній частині тексту виступає в
узагальненій формі в якості вихідного моменту для наступного змісту [1]. У проаналізованих нами
текстах перекладу міжнародних стандартів ISO з нафтогазового обладнання тема-рематична
структура оригіналу, як правило, зберігається. Тема-рематична структура як корелят суперструктури
розповідного тексту (текстовий матеріал, що аналізується є розповідним текстом) проявляється,
наприклад, в тому, що в першому реченні макроструктури з’являється так звана тема з "новим":
№2 This International Standard gives guidelines and establishes requirements for inspection,
maintenance, repair and manufacture of items of hoisting equipment used in drilling and production
operations, in order to maintain the serviceability of this equipment. — Цей стандарт установлює
рекомендації і вимоги до обстеження, технічного обслуговування, ремонту і відновлення одиниць
підіймального устаткування, що його застосовують для буріння та експлуатування, спрямовані на
підтримання роботоздатності зазначеного устаткування.
У першому реченні вводиться один з основних референційних ланцюжків – R (this International
Standard), який є корелятом референційної єдності. Мікроознаки, що відображають референційний
ланцюжок R (this International Standard), – однорідні присудки і додатки, а також тема-рематична
структура речення – дирема з двома рематичними піками: на групі підмета і однорідних додатках. У
перекладі зберігається і сам корелят і ті мікроознаки, за допомогою яких він проявляється.
Структурно-зіставний аналіз тема-рематичних структур в текстах міжнародних стандартів ISO з
нафтогазового обладнання та їх перекладах на українську мову показує, що:
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1. При перекладі можуть відбуватися як зміни в самій тема-рематичній структурі, так і в способах
оформлення рематичної і тематичної частин. Подібні зміни обумовлені відмінностями в характері
синтаксичного порядку слів та в наборах лексичних і граматичних засобів вираження в англійській та
українській мовах.
2. Адекватне відтворення смислової (когерентної) структури оригінального тексту в перекладі
потребує збереження тема-рематичної структури в тих випадках, коли ця мікроознака є поверхневим
корелятом. Це означає, що функції теми і реми в тексті перекладу повинні виконувати ті ж смислові
елементи, що і в тексті оригіналу, хоча їх синтаксичне оформлення може змінюватися.
Граматичні засоби забезпечення зв’язності, до яких належать синтаксична структура речень і
видо-часова система дієслів, утворюють дуже важливу групу мікроознак, за допомогою яких в тексті
реалізуються такі кореляти макроознак і суперструктури як тема-рематична структура, мотивні
речення, мікромотиви, макроконектори [6: 37]. Серед граматичних засобів забезпечення зв’язності ми
розглядатимемо тип речень, видо-часові форми дієслів.
Тип речення може відображати мотивну єдність (наприклад, виділяти із загального потоку
мотивні речення), подійну єдність, а також суперструктуру тексту. Так, тексти, що підлягають аналізу
в даній роботі, є міжнародними стандартами ISO з нафтогазового обладнання, тому їм властива
характерна суперструктура, що відображається у чіткій сегментації тексту – як смисловій, так і
графічній. Науково-технічна мова стандартів характеризується використанням великої кількості
складних, здебільшого складнопідрядних речень. У цьому випадку тип речення (повні, поширені,
складні, розповідні) разом з іншими мікроознаками – видо-часовими формами, графічним
оформленням (виділенням речень в окремі абзаци, підрозділи, розділи) – відображає розвиток
мотивів тексту та особливості його суперструктури.
№ 1 Rotation and power are provided to the rotor by means of a drive system. The test medium shall be
water, which is pumped through a closed loop system, flows through the PCP and discharge lines.
Обертання та продуктивність забезпечуються ротором за допомогою рухомника. Випробувальним
середовищем повинна бути вода, що її подають через замкнену систему, яка протікає через
гвинтовий насос і спускальні труби.
Збереження всіх особливостей типу речення в перекладі, яке ми спостерігаємо, пояснюється тим,
що тип речення виступає поверхневим корелятом, оскільки сигналізує про розвиток мотивів. При
перекладі мікроознаки, за допомогою яких в оригінальному тексті стандарту проявляються
особливості суперструктури, змінюються для того, щоб забезпечити відтворення даних особливостей
в перекладі.
Розглянемо іншу мікроознаку, за допомогою якої нерідко виражаються поверхневі кореляти
когерентної структури і особливості суперструктури, – видо-часова форма дієслів. Видо-часова форма
дієслів виконує в тексті одночасно декілька функцій, що сприяють створенню єдиного синтаксичного
малюнка: впорядкування часового континууму тексту, зв'язок окремих смислових фрагментів тексту
в єдине ціле, сегментація тексту на смислові фрагменти [8: 32]. Використання окремих видо-часових
форм нерідко відображає особливості суперструктури тексту.
Розглянемо особливості передачі видо-часової форми дієслів при перекладі міжнародних
стандартів ISO з нафтогазового обладнання.
№2 The differential pressure is the sum of the following, taking into consideration gas and different liquid
densities… Значення перепаду тиску дорівнює сумі значень таких показників, з врахуванням густини
газу та густини різних рідин…
№3 For the purposes of this part of ISO 15136, the following terms and definitions apply (for illustration,
see annexes D, E and F). У цій частині стандарту використовують такі терміни та визначення понять
(для ілюстрації див. додатки D, E та F).
№4 This part of ISO 15136 provides guidelines and requirements for subsurface progressive cavity
pumps (PCP) used in petroleum and natural gas industries for the production of single and multiphase fluids,
based on the principle defined in [2]. Ця частина стандарту встановлює рекомендації і вимоги до
гвинтових насосних установок, які використовують в нафтовій і газовій промисловості для
видобування однофазових та багатофазових флюїдів на основі правил, визначених у [2].
Структурно-зіставний аналіз тема-рематичних структур в текстах міжнародних стандартів ISO з
нафтогазового обладнання та їх перекладах на українську мову показує, що:
1. При перекладі можуть відбуватися як зміни в самій тема-рематичній структурі, так і в способах
оформлення рематичної і тематичної частин. Подібні зміни обумовлені відмінностями в характері
синтаксичного порядку слів та в наборах лексичних і граматичних засобів вираження в англійській та
українській мовах.
2. Адекватне відтворення смислової (когерентної) структури оригінального тексту в перекладі
потребує збереження тема-рематичної структури в тих випадках, коли ця мікроознака є поверхневим

61

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Філологічні науки

корелятом. Це означає, що функції теми і реми в тексті перекладу повинні виконувати ті ж смислові
елементи, що і в тексті оригіналу, хоча їх синтаксичне оформлення може змінюватися.
3. Використання певних видо-часових форм дієслова у вищенаведених прикладах зумовлено
особливостями суперструктури тексту. Оскільки стандарт є нормативним документом, при описі
галузі застосування використовується теперішній час. Даний поверхневий корелят зберігається при
перекладі. Коли зазначаються наукові факти, також використовуються дієслова в теперішньому часі.
У цих прикладах видо-часова форма дієслів виступає корелятом не лише суперструктури, а й
мотивної єдності тексту. Проаналізовані приклади свідчать про те, що при перекладі міжнародних
стандартів ISO з нафтогазового обладнання видо-часова форма дієслів зберігається без змін, в тому
випадку, коли відображає особливості суперструктури тексту.
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Дерди Э. Т. Связность текста и ее отображение в переводах международных стандартов ISO
для нефтегазового оборудования.
В статье проведено исследование передачи связности в англо-украинских переводах международных
стандартов ISO для нефтегазового оборудования, выявлены и описаны основные тенденции и
изменения способов обеспечения связности в данных текстах, систематизированы описанные
изменения. Отдельные переводческие решения проанализированы с позиции теоретических
положений модели описания связности текста.
Derdy E. T. Text Coherence and its Reflection in Translations of International ISO Standards on Oil and
Gas Equipment.
The article deals with the investigation of coherence phenomenon in English-Ukrainian translations of
international ISO standards on oil and gas equipment as well as with the description of main trends and
changes in coherence means in the given texts and the classification of such changes. Particular translation
decisions have been examined considering theoretical text coherence simulation provisions.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ
У статті досліджуються лексичні засоби вираження категорії кратності; виділено та
проаналізовано вісім лексико-семантичних груп дієслів кратності, які об’єднуються на основі
спільного компонента – семи кратності; вивчаються особливості їх використання, спільні та
відмінні семи. Доведено, що мультиплікативні та семельфактивні дієслова характеризуються
наявністю семи кратності у своїй семантиці й не потребують модифікаторів для позначення ознаки
кратної дії.
Аспектуальність, як понятійна категорія, є предметом постійного вивчення науковців (Б. Баліна,
О. Бондарка, І. Долініної, Г. Золотової, Ю. Князєва, Н. Козінцевої, А. Комарової, Ю. Маслова,
В. Плунгяна, С. Швачко, В. Храковського, З. Вендлера, Г. Веркюля, Д. Дауті, Б. Комрі, М. Моенса,
М. Олсен та інших. Проте категоріальні параметри кратності – одного з відтінків аспектуального
значення, яке є складовою частиною універсальної поняттєвої категорії аспектуальності, ще й досі
остаточно не визначені. Невивченими залишаються окремі аспекти функціонально-семантичної
категорії кратності, її місце у парадигмі аспектуальних категорій, різнорівневі засоби реалізації
кратності. Метою статті є дослідження семантичної структури лексичних засобів вираження
кратності як аспектуальної характеристики предикатної дії.
Вважаємо, що кратність – це аспектуальне значення, яке відображає внутрішні властивості
дієслова та характеризує дієслівні лексеми за кількістю "крат". Таке кількісне значення властиве
дієсловам, які виражають квантитативні процеси – дії, що можуть перериватися, поновлюватися і
повторюватися. Кратність, на відміну від ітеративності, є граничною дією. Категорія кратності
характеризується властивістю деяких дієслів позначати дію як окремий акт її реалізації, тоді як
ітеративний аспект вказує на те, що дія повторюється багато разів і є необмеженою у часі. Основними
засобами вираження кратності є мультиплікативні та семельфактивні дієслова, до яких відносимо
звуконаслідувальні дієслова, RL-дієслова та сталі дієслівно-субстантивні сполучення типу to give a
glance, що є компонентами функціонально-семантичного поля кратності.
Проаналізувавши семантичну структуру лексичних засобів вираження кратності розрізняємо вісім
лексико-семантичних груп дієслів кратності із семами 'різке коливання тіла або його частин' (9
компонентів), 'різка зміна положення тіла стрибком' (6 компонентів), 'різка зміна положення об’єкта у
просторі поштовхом' (9 компонентів), 'різка зміна положення об’єкта у просторі за допомогою кидка'
(11 компонентів), 'нанесення удару із застосуванням сили' (20 компонентів), 'різка зміна стану
існування' (13 компонентів), 'спрямування погляду на об’єкт' (5 компонентів) та 'різкий спалах
яскравого світла' (9 компонентів). Усі з названих ЛСГ дієслів об’єднуються на основі спільного
компонента – семи кратності. Однак в одних дієслів ця сема може бути первинною, а в інших –
вторинною (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Лексико-семантичні групи дієслів кратності
ЛСГ

Дієслова, що містять
первинну сему кратності

Дієслова із семою 'різке коливання тіла
або його частин'

shake, tremble, shudder,
quiver

Дієслова, що містять
вторинну сему
кратності
quake, shiver, totter,
quaver, wobble

Дієслова із семою 'різка зміна положення
тіла стрибком'

jump, leap, spring, hop, skip

bound

Дієслова із семою 'різка зміна положення
об’єкта у просторі поштовхом'

push, thrust

Дієслова із семою 'різка зміна положення
об’єкта у просторі за допомогою кидка'

throw, toss, plunge, fling,
pitch, slam, cast

shove, propel, nudge,
press, jostle, jog,
elbow
hurl, sling, scatter,
heave

Дієслова із семою 'нанесення удару із
застосуванням сили'

hit, punch, jab, smack, slap,
kick, knock, crash, strike,

pound,
hammer,

© Дерев’янко О. А., Тронь А. А., 2011
63

spank,
bump,

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Філологічні науки

Дієслова із семою 'спрямування погляду
на об’єкт'
Дієслова із семою 'різка зміна стану
існування'

thrust, thump, bash, bang,
tap

collide, plough

look, glance, glimpse, peep

sight

break, snap, crack, burst,
explode, erupt, split, shatter

smash,
crumble,
fracture,
rupture,
splinter
Дієслова із семою 'різкий спалах blaze, flash, glance, glint, glitter,
sparkle,
яскравого світла'
flicker, gleam
spangle
На прикладі деяких синонімічних рядів предикатів детально проаналізуємо семантичні
характеристики семельфактивів як основних виразників категорії кратності, з’ясуємо особливості
взаємодії цих дієслів з іншими синтаксичними одиницями.
Так, основними виразниками семи 'різка зміна положення тіла стрибком' є дієслово jump та його
синонімічний ряд – leap, spring, bound, skip, hop. Порівнюючи семантичну структуру дієслів jump,
leap, spring, bound, skip, hop, визначаємо їx спільну сему:
Jump: to move suddenly or quickly [1: 443]; Leap: to move or act quickly or suddenly [1: 462]; Spring:
to rise, leap or move suddenly and swiftly; to cause to spring [1: 761]; Skip: to move in a light, springy
manner, by bounding forward with alternate hops on each foot [1: 735]; Hop: to make a short, bouncing
leap; move by leaping with all feet off the ground, as a rabbit [1: 391]; if a bird, insect, or a small animal
hops, it moves by making quick short jumps; to move somewhere quickly or suddenly [2: 783]; Bound: to
move by leaps, spring [1: 93].
Внаслідок аналізу дієслів даної ЛСГ встановлено, що сема кратності 'to move suddenly or quickly' є
домінантною у дієсловах jump, leap, spring, skip, hop, а виявлення семи кратності у дієслова bound
потребує глибшого аналізу, як-от:
Bound: to move by leaps; spring [1: 93] Leap: to move or act quickly or suddenly.
Очевидно, що дієслово bound визначається за допомогою leap, тобто сема кратності у нього є
вторинною. У табл. 2 представлено семний аналіз дієслів ЛСГ 'різка зміна положення тіла стрибком',
здійснений за допомогою методу словникових дефініцій.

quickly

sharply

shortly

abruptly

rapidly

swiftly

instantly

forcibly

Jump
Leap
Spring
Hop
Skip
Bound

suddenly

Таблиця 2.
Відмінності у семантичних характеристиках кратності дієслів із семою 'різка зміна
положення тіла стрибком'

+
+
+
+
+
–

+
+
+
+
+
–

+
–
–
–
–
–

+
–
–
+
–
–

+
+
–
–
–
–

+
–
–
–
–
–

–
–
+
–
–
–

+
–
–
–
+
–

+
+
+
+
+
+

Основними виразниками семи 'різке коливання тіла або його частин' є дієслово shake та його
синонімічний ряд – tremble, shudder, quake, quiver, totter, shiver, quaver та wobble. Зазначені дієслова
означають 'різко або плавно рухатися у результаті невимушеного, здебільшого періодичного
скорочення мускулів тіла або частин тіла', тобто тремтіти, трястися, тріпотіти, здригатись тощо.
Отже, сема кратності 'to move suddenly or quickly' є домінантною у дієсловах shake, tremble, shudder,
quiver, а quake, totter, shiver, quaver та wobble визначаються за допомогою shake, tremble, shudder,
тобто сема кратності в них є вторинною (див. табл. 3).
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suddenly

quickly

sharply

shortly

abruptly

rapidly

swiftly

instantly

forcibly

Таблиця 3.
Семантичні характеристики кратності дієслів із семою 'різке коливання тіла або його
частин'

+
–
+
–
–
–
–
–
–

+
+
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
+
+
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
+
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
–
–
–
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Shake
Tremble
Shudder
Quiver
Shiver
Quake
Totter
Quaver
Wobble

quickly

sharply

shortly

abruptly

rapidly

swiftly

instantly

forcibly

Push
Thrust
Shove
Propel
Nudge
Press
Jostle
Jog
Elbow

suddenly

Дієслова ЛСГ із семою 'різка зміна положення об’єкта у просторі поштовхом' також позначають
однократну завершену чи багатократну тривалу дії. Основними виразниками цієї семи є дієслово push
та його синонімічний ряд – shove, thrust, propel, press, nudge, jostle, jog та elbow. Зазначені дієслова
означають 'застосуванням сили спричинити різке переміщення об’єкта вперед або у напрямку від
себе', 'переміщувати предмет штовхаючи, пересуваючи', тобто пхати, штовхати, проштовхнутись,
приводити в рух тощо. Спільною для цього семантичного ряду є сема кратності 'to move smth suddenly
to a different position', тобто застосуванням сили спричинити переміщення об’єкта. Ця сема є
домінантною для дієслів push, thrust. Оскільки propel, shove, press, nudge, jostle, jog, elbow
визначаються за допомогою push, то сема кратності для них є вторинною. Спільні та відмінні ознаки у
семантичних характеристиках досліджуваних дієслів подані у наведеній нижче табл. 4.
Таблиця 4.
Семантичні характеристики кратності дієслів із семою 'різка зміна положення об’єкта у
просторі поштовхом'

+
+
–
–
–
–
–
–
–

–
+
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Аналіз ЛСГ дієслів із семою 'різка зміна положення об’єкта у просторі за допомогою кидка'
дозволяє виділити їх спільну ознаку – різке переміщення об’єкта вперед або у напрямку від себе із
застосуванням сили у просторі як однократну завершену чи неоднократно повторювану дію.
Основними її виразниками є дієслово throw і його синонімічний ряд – toss, plunge, fling, pitch, sling,
hurl, slam, scatter, cast, heave. Сема кратності 'to propel from the hand by a sudden forward motion' є
домінантною для дієслів throw, toss, plunge, fling, pitch, slam. Для дієслів sling, hurl, scatter, cast, heave
сема кратності є вторинною, оскільки вони визначаються за допомогою throw. У табл. 5 представлено
відмінності у семантичних характеристиках кратності дієслів із семою 'різка зміна положення об’єкта
у просторі за допомогою кидка'.
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forcibly

instantly

swiftly

rapidly

abruptly

shortly

sharply

quickly

suddenly

Таблиця 5.
Семантичні характеристики кратності дієслів із семою 'різка зміна положення об’єкта у
просторі за допомогою кидка'

forcibly

instantly

swiftly

rapidly

abruptly

shortly

sharply

quickly

suddenly

Throw
+
+
–
–
–
–
–
–
+
Toss
+
+
–
–
–
–
–
–
+
Plunge
+
+
–
–
+
–
–
–
+
Fling
+
+
+
–
+
–
–
–
+
Pitch
+
+
–
–
–
–
–
–
+
Slam
+
+
–
–
–
+
–
–
+
Cast
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Hurl
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Sling
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Scatter
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Heave
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Основними виразниками семи 'нанесення удару із застосуванням сили' є дієслово hit та його
синонімічний ряд – punch, thump, bash, jab, smack, spank, slap, bang, hammer, knock, tap, bump, crash,
strike, collide, pound, plough, kick, thrust. Сема кратності 'to give a sudden blow' є домінантною у
дієсловах hit, punch, thump, bash, jab, smack, slap, bang, knock, tap, crash, strike, kick, thrust. Для інших
дієслів (spank, hammer, bump, collide, pound, plough) сема кратності є вторинною, оскільки вони
визначаються за допомогою crash, strike, hit. У табл. 6 представлено відмінності у семантичних
характеристиках кратності дієслів із семою 'нанесення удару із застосуванням сили'.
Таблиця 6.
Семантичні характеристики кратності дієслів із семою 'нанесення удару із застосуванням
сили'

Hit
+
+
–
–
–
–
–
–
+
Punch
–
+
+
+
–
–
–
–
+
Jab
+
+
+
+
+
–
–
–
+
Smack
+
–
+
+
–
–
–
–
+
Slap
+
+
+
–
–
–
–
–
+
Kick
–
–
–
–
–
+
–
–
+
Knock
–
+
–
+
–
–
–
–
+
Crash
+
+
–
–
–
+
–
–
+
Strike
+
–
–
–
–
–
–
–
+
Thrust
+
–
–
–
–
–
–
–
+
Thump
–
+
–
–
–
–
–
–
+
Bash
–
+
–
–
–
–
–
–
+
Bang
+
–
+
–
–
–
–
–
+
Tap
–
+
–
–
–
–
–
–
+
Pound
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Spank
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hammer
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Bump
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Collide
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Plough
–
–
–
–
–
–
–
–
+
Основними виразниками семи 'спрямування погляду на об’єкт' є дієслово look та його
синонімічний ряд – glimpse, glance, peep та sight. Синонімічний ряд дієслова look є досить численним,
однак тільки дієслова look, glimpse, glance, peep та sight позначають квантифіковану, кратну дію.
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forcibly

instantly

swiftly

rapidly

abruptly

shortly

sharply

quickly

suddenly

Зазначені дієслова означають 'один акт сприйняття будь-чого очима', тобто поглянути, глянути
побіжно, краєм ока (мигцем), кинути погляд, зиркнути на щось тощо. Cема 'to cast a glance' є
домінантною у дієсловах glimpse, glance та peep. Для інших дієслів (look, sight) сема кратності є
вторинною, оскільки вони визначаються за допомогою glance, glimpse. У табл. 7 представлено
відмінності у семантичних характеристиках кратності дієслів ЛСГ 'спрямування погляду на об’єкт',
виявлені за допомогою методу словникових дефініцій.
Таблиця 7.
Семантичні характеристики кратності дієслів із семою 'спрямування погляду на об’єкт'

Look
–
+
–
–
–
–
–
–
–
Glimpse
–
+
–
+
–
–
+
–
–
Glance
+
+
–
–
–
–
+
–
–
Peep
–
+
–
+
–
–
–
–
–
Sight
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Диференційними компонентами значення дієслів ЛСГ 'різка зміна стану існування' є порушення
цілісності з поділом/без поділу на окремі складники, порушення цілісності як наслідок впливу
зсередини/ззовні, застосування сили, утворення характерного звуку, спрямованість докладених
зусиль. Сема 'різка зміна стану існування' виражається дієсловом break та його синонімічним рядом –
smash, shatter, snap, crumble, crack, fracture, rupture, burst, explode, erupt, splinter. 'To separate into parts
suddenly' є домінантним інваріантним значенням для дієслів break, burst, shatter, snap, crack, explode,
erupt. Дієслова crumble, fracture, split, splinter визначаються за допомогою break, отже, сема кратності
'різка раптова зміна порушення цілісності' для них є вторинною. При цьому дієслово rupture
тлумачиться через break та burst одночасно.
Основними виразниками семи 'різкий спалах яскравого світла' є дієслово flash і його синонімічний
ряд – blaze, glance, gleam, glint, glitter, flicker, sparkle, spangle. Спільною для досліджуваних дієслів є
сема кратності 'to appear as a sudden act of shining', яка є первинною для дієслів flash, glint, flicker,
gleam. Інші дієслова визначаються за допомогою домінантного дієслова цього семантичного ряду
flash та здебільшого позначають багатократну повторювану дію.
Вважаємо, що через відсутність у сучасній англійській мові чітко сформованої граматичної
категорії виду формальні параметри кратних висловлювань неможливо повністю відділити від
семантики мовних одиниць, які виступають індикаторами кратності. Найчастіше аспектуальне
значення кратності міститься саме в семантиці кратних дієслів. У семантичній структурі речення
кратність може увиразнюватися використанням певних часових форм, модифікаторами типу suddenly,
abruptly, instantly, once, for-адвербіалами for an instant, for a split second, for a fraction of a second, for a
second, for a moment тощо, специфікаторами кількісної семантики in a flash, in one gulp тощо та
контекстом.
Таким чином, внаслідок проведеного аналізу встановлено, що в усіх дієсловах (загальна кількість
– 82) досліджуваних ЛСГ наявні первинні (50 одиниць) та вторинні (32 одиниці) семи кратності. У
семантичній структурі всіх дієслів присутні семи миттєвості/кратності: suddenly (36 дієслів), quickly
(33 дієслова), shortly (14 дієслів), sharply (10 дієслів), swiftly (8 дієслів), abruptly (7 дієслів), rapidly (6
дієслів), instantly (3 дієслова). У словникових дефініціях деяких дієслів сема кратності експлікується 7
(jump), 5 (jab, snap) разів, 4 (crack, flash, fling, shake), 3 (blaze, crash, glance, glimpse, glint, hop, leap,
plunge, punch, skip, slam, slap, smack, spring) та 2 (bang, break, burst, explode, flicker, gleam, knock, peep,
pitch, shatter, shudder, throw, thrust, toss, tremble) рази. Перспективними можуть бути подальші
зіставні дослідження: дієслів кратності у сфері контрастивної лінгвістики: а) зіставне дослідження
дієслів кратності в англійській та українській мовах; б) зіставне дослідження дієслів кратності у
мовах різних типів; порівняльне дослідження функціонування предикатів типу to glance та сталих
дієслівно-субстантивних сполучень моделі V1+vN типу to give a glance.
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Деревянко О. А., Тронь А. А. Семантическая структура лексических средств выражения
кратности.
В статье исследуются лексические средства выражения категории кратности; выделено и
проанализировано восемь лексико-семантических групп глаголов кратности, объединенных на
основании общего компонента – семы кратности. Особенности их использования, общие и
отличительные семы изучаются. Доведено, что для мультипликативных и семельфактивных
глаголов характерно наличие семы кратности в их семантике, и они не нуждаются в
модификаторах для выражения признака кратного действия.
Derevyanko O. A., Tron A. A. The Semantic Structure of the Lexical Means of Expressing the Category of
Frequency Rate.
The semantic structure of lexical means of expressing the category of frequency rate is studied. Eight lexicosemantic groups of the verbs of frequency rate which are mostly characterized by a common seme 'to act
suddenly or quickly' have been singled out and analyzed. Their peculiarities of usage, common and
differential semes have been studied. The results of the research prove that semelfactive and multiplicative
verbs are rarely used with the modifiers of frequency rate as the seme of frequency rate is included in their
semantic structure.
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СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ
ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ
У статті розглянуто специфіку синтагматичного функціонування претерито-презентних дієслів у
давньоанглійській мові залежно від їх валентних характеристик і реалізації їх семантичного
потенціалу. Відмічається неоднорідність цієї групи дієслів, яка обумовлюється неоднаковістю їх
синтагматичних властивостей та індивідуальним напрямком розвитку семантичної структури.
Метою цієї статті є аналіз синтагматичних характеристик давньоанглійських претеритопрезентних дієслів, які функціонують у позиції простого дієслівного присудка, встановлення їх
основних валентних особливостей і визначення головних напрямків розвитку їх семантичної
структури.
Претерито-презентні дієслова, як окрема група давньогерманських дієслів, достатньо часто
згадувалися у роботах з порівняльних граматик давньогерманських мов, однак у переважній
більшості праць вони слугували об’єктом етимологічних студій [1]. Основні твердження відносно цієї
морфологічної групи дієслів давньогерманських мов традиційно торкаються їх розвитку як
ізольованих форм індоєвропейського перфекта, які були особливим лексико-граматичним класом слів
на позначення фізичного чи психічного стану [2: 409-410; 3: 144-146]. Рання ізольованість цих дієслів
зумовила незакінченість їх парадигматичного ряду, відсутність деяких морфологічних форм
структурно характеризує претерито-презентні дієслова як окрему морфологічну групу
давньогерманських дієслів. Цей особливий шлях розвитку давньогерманських претерито-презентів
відомий французький лінгвіст Е. Бенвеніст пояснює специфікою їх семантики: вони всі означають
стан суб’єкта й деяку афективну, ментальну чи фізичну схильність. Це значення стану суб’єкта
підсилюється у претерито-презентів категоріальним значенням індоєвропейського перфекта
[3: 145].У наукових працях також зустрічається думка щодо закономірності розвитку абстрактних
значень з модальними відтінками для кожного дієслова цієї групи й для всієї групи загалом [4: 126].
При всій увазі, яка приділяється цій групі дієслів у давньогерманських мовах, питання
семантичного статусу претерито-презентів у синхронному просторі окремих давньогерманських мов,
особливості їх функціонування у текстовому контексті, реальне співвідношення статальності й
акціональності, лексичного й модального компонентів у їх семантичній структурі залишаються
невизначеними й потребують більш детального вивчення, оскільки потрібно враховувати не тільки
ареальні та індивідуальні шляхи розвитку кожного з давньогерманських писемних діалектів, але й
діахронічну дистанцію між фактом ізоляції і відокремлення претерито-презенсів і фактом писемної
реєстрації кожного з окремих давньогерманських писемних діалектів. Так, наприклад, уже в
синхронному просторі готської мови можна констатувати початок розмежування претерито-презенсів
за синтагматичними особливостями й перегрупування цих дієслів за новою домінантою – семантикофункціональною ознакою [5].
Таким чином, можна припустити, що давньоанглійські претерито-презенси на тлі історикогенетичної спільності характеризуються сукупністю індивідуальних синтагматичних властивостей й
виявляють різні етапи розвитку семантичної структури, а аналіз особливостей їх синтагматичного
функціонування у текстовому контексті може бути перспективним для визначення, з одного боку,
типологічних рис у розвитку окремих претерито-презенсів, а з іншого боку, для визначення основних
напрямків їх еволюції в історії англійської мови.
Під час аналізу семантико-синтагматичних характеристик давньоанглійських претерито-презентів
було досліджено понад 300 випадків вживання цих дієслів, відібраних з давньоанглійських текстів
поетичного і прозаїчного характеру різної жанрової атрибуції [6; 7; 8; 9].
В англійській мові давнього періоду нараховується дванадцять претерито-презенсів з різною
частотністю вживання і з різним характером синтагматичного функціонування. Залежно від базових
синтагматичних характеристик давньоанглійські претерито-презенси можуть виступати в позиції
простого дієслівного присудка й у позиції першого компонента складеного дієслівного присудка.
У позиції простого дієслівного присудка при домінантній тенденції збереження статального
характеру їх значення у деяких дієслів можна реєструвати розвиток акціональності внаслідок зміни
характеру синтагматичного функціонування. За основними синтагматичними властивостями ці
претерито-презенси можуть вважатися однорідними: для більшості з них типовою стає об’єктна
скерованість, де залежна об’єктна одиниця стоїть в акузативі, генітиві чи дативі, з темпоральним чи
локативним поширенням.
© Євченко В. В., 2011
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При реалізації об’єктної скерованості типовим можна вважати вживання генітива у дієслова
(beneah, geneah), де родовий відмінок виражає відношення до об’єкта, посилюючи значення дії, яка
зосереджується у суб’єкті: Gif ūs on ferðe geneah [Genesis, 9] якщо ми задовольняємося у душі; þonne
he bēga beneah [Helen,9] тоді він має потребу в обох. Дієслово beneah зберігає реліктове значення
статальності, яке було притаманне формам індоєвропейського перфекта: це категоріальне значення
перфекта, за думкою Е. Бенвеніста, було лімітоване сферою суб’єкта й не переходило на об’єкт [3:
145]. У наступному прикладі beneah зустрічається в особовому реченні, в якому реалізується як
полівалентний з об’єктним залежним компонентом у родовому відмінку й з обставинним
поширенням: wið ðan ðe mīn wiif þær benuge innganges swǽ mid mīnum līce swǽ sioððan yferran dōgre
[Kentish Charters, 6: 199, l.24-25] з тим щоб моя дружина користувалася моїм майном як за моє
життя, так і після моєї смерті.
Синтагматичною домінантою претерито-презенсів dugan, (ge)unnan у позиції простого дієслівного
присудка можна вважати подвійне керування, тобто наявність двох залежних об’єктних актантів.
Перший залежний об’єктний актант у давальному відмінку має значення об’єкта-адресата, а другий,
зі значенням партитивності дії, яка зосереджена у суб’єкті або має місце у сфері суб’єкта,
репрезентується формами генітива чи може бути відсутнім. Такий тип синтагматичного
функціонування посилює значення акціональності у цих дієслів, для яких типовими є різновалентні
реалізації з факультативним обставинним поширенням у повних особових реченнях. У дієслова
(ge)unnan фіксованість форм генітива залежного об’єктного актанта, яка відображає архаїчний
характер синтагматичного функціонування, зробилася домінантною при реалізації значення
дарувати, давати , коли в значенні родового відмінка можна простежити його більш раннє значення
часткового об’єктного відношення, яке деякими авторами вважається ще достатньо поширеним у
давньоанглійській мові [10: 17-18]. Типовою стає тривалентність претерито-презенса. Це вживання
носить чітко виявлене прагматичне навантаження: воно стає клішеподібнім виразом у текстах
юридичного спрямування: ac him ne ūðe God lengran līfes (Judith, 6: 142, l.183) але йому Бог не дарував
довгого життя; Hēr sit Lēoffled mīn māge, þe ic geann ǽgðer ge mīnes landes ge mīnes goldes ge ræles ge
rēafes ge ealles þæs ðe ic āh æfter mīnon dæge (Charters, 6: 57, l. 21-23) тут сидить Леофлед, моя
родичка, якій я дарую як мої землі, так і моє золото й мій одяг й убрання; все те, чим я володітиму у
годину моєї смерті; …and gewunnon þǽr sige swā swā se Eallwealdend hēom ūðe for Oswaldes gelēafan
(The Anglo-Saxon Chronicle, 7: 45, l. 18-19) й вони здобули перемогу, яку їм Всемогутній Господь
подарував за віру Освальда; nū sēo hand ligeð sē þe ēow wēlhwylcra wilna dohte (8,l. 1343-1344) от
лежить ця рука, яка вам допомогла (була зручна) майже у кожному вашому прагненні; þū ūs wēl
dohtest (8, l.1821) ти нам добре допоміг (був у пригоді); þā heregeatu þe ēow æt hilde ne dēah (The Battle
of Maldon, 6: 118, l.47-48) ці трофеї, які вам у війні не придатні.
Значення статальності дії акцентується у дієслова dugan у випадках його вживання з відсутніми
об’єктними актантами:…, hūru sē aldor dēah (8, l. 369) дійсно цей князь годиться;… þeah þæt wǽpen
duge (8, l. 1660) хоча ця зброя стала би у пригоді.
У дієслова (ge)unnan значення психічного стану, яке лімітується сферою суб’єкта, підкреслюється
у малопоширених випадках його функціонування з обставинною направленістю, коли реалізується
значення бажати: Ne meahte hē on eorðan, ðēah hē ūðe wēl, on ðām frum-gāte feorh gehealdan,… (8, l.
2855-2856) Не міг він утримувати життя вождя на землі, як би сильно він не бажав.
Вже у дев’ятому сторіччі стає можливим заміщення залежного об’єктного актанта у давальному
відмінку у дієслова (ge)unnan прийменниковим зворотом з прийменниками tō, intō. Іноді варіативність
в оформленні залежного об’єктного актанта спостерігається у межах одного й того ж тексту:…þæt
Þurstan gean þæs landes æt Wimbisc intō Crīstes cyrcean for his sāule and for Lēofware and for Æðelgŷðe
(Charters, 6: 58, 1. 1-2) …що Турстан дарує землі в Уімбіші церкві Христової во спасіння своєї душі
та душі Леофари й Едельгути.
У кінці давньоанглійського періоду (XI ст.) залежний об’єктний актант у генітиві у дієслова
(ge)unnan може заміщуватися акузативом, що можна пояснити у наступному прикладі впливом
процесу транзитивації неперехідних дієприкметників [11: 32]. And ic cŷðe ēow þæt ic hæbbe geunnan
Crīste and Sancte Dionīste intō his hālgan mynstre begeondan sǽ þæt land æt Tengctūne and ǽlc þæra þinga
þæs þe þǽr inn mid rihte tō gebyraþ, on wude and on felde,… (Charters, 6: 59, l. 2-4) я сповіщаю вам, що я
подарував Святій церкві Христа й Святого Діонісія за морем ту землю у Тейтені й кожну з моїх
речей, що там є з правом володіння, у лісі й у полі. Проте особливості дієслівного керування дієслова
(ge)unnan у конструкції з дієсловом habban можуть зберігатися, що свідчить про просунутий рівень
граматизації конструкції й обумовлює хитання у дієслівному керуванні. Такий морфологосинтаксичний контекст також впливає на характер транзитивного/інтранзитивного функціонування
дієслова [12: 183]…and cŷðaþ heom hwǽm ic mīnes landes geunnen hæbbe and ealra mīnre ǽhte (Charters,
6: 57, l.25-26) і сповістите тих, яким я свої землі подарувала.
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Здатність мати транзитивний характер об’єктної направленості також має вияв у дієслова
(ge)unnan у можливості репрезентування залежного об’єктного актанта предикативною одиницею. У
такому разі можуть реалізуватися обидва основні семантичні компоненти його смислової структури:
on ðām ilcan steode þe God him geūðe þæt he mōste Engleland gegan (The Anglo-Saxon Chronicle, 7: 13,l.
17-18) на тому самому місці, де Бог дарував йому можливість оволодіння більшою частиною Англії;
forþon þe hē ne ūþe þæt ǽnig ōðer man ǽfre mǽrða ðon mā middan-geardes gehēdde under heofenum þonne
hē sylfa (8, l. 503-505) тому, що він не хотів, щоб хто-небудь інший славу більшу за нього на землі під
небом мав.
Індивідуальною особливістю синтагматики дієслова deah у кінці давньоанглійського періоду стає
його вживання у реченнях з прообразом формального підмета it, в яких підкреслюється статальність
його значення: ne dohte hit nū lange inne ne ūte (The Homilies of Wulfstan, 6: 87, l. 51) й не було довгий
час миру в країні й за її межами.
Синтагматичною домінантою претерито-презенса (ge)munan у позиції простого дієслівного
присудка можна вважати варіативність дієслівного керування й різноманітність валентних
характеристик, які розкриваються при реалізації суб’єктної, об’єктної чи обставинної валентності й
презентуються в основному через облігаторну спрямованість. Варіативність дієслівного керування
дієслова (ge)munan простежується у його здатності мати залежним актантом додаток у генітиві чи в
акузативі. У деяких випадках вживання генітив може мати архаїчне значення пaртативності, яке при
постійному вживанні нейтралізується [13: 79]. У такому разі різні відмінкові форми залежного
об’єктного актанта можуть іноді обумовлювати реалізацію різних компонентів семантичної
структури дієслова, оскільки варіативність керування також пов’язана зі складністю значення слова,
що поєднується з різними семантичними групами слів. Поширенню варіативності дієслівного
керування також сприяє омонімія деяких відмінкових форм іменника у давньоанглійському періоді.
Претерито-презенс (ge)munan має різновалентні реалізації з наявністю чи відсутністю суб’єктного
актанта: Hē þā gemunde þāra ēðnessa and þāra ealdrihta þe hī under þām cāserum hæfdon (Boethius, 6: 9, l.
16) тоді згадав він ті радощі й ті старі привілеї, які вони мали під час правлення того царя; hine
gearwe geman witena wēlhwylc wīde geond eorþan (8,l. 265-266); ic þē þæs lēan geman (8, l.1220) я
пам’ятаю цей подарунок. У дієслова (ge)munan може реалізуватися транзитивний характер
синтаксичних відношень, коли залежний об’єктний актант репрезентується об’єктною
предикативною одиницею: Đā gemunde ic hū sīo ǽ wæs ǽrest on Ebrisc geðīode funden (Cura Pastoralis,
6: 6, l. 50) тоді згадав я, як цей закон був спочатку знайдений староєврейською мовою. Транзитивний
характер дієслівного керування претерито-презенсом gemunan, який може також обумовлюватися
морфологічною структурою з префіксом ge–, іноді підтримується паралельним вживанням
повнозначного перехідного дієслова [14: 223-224]: And ūs is mycel nēdþearf þæt wē ūs sylfe geðencean
and gemunan (The Blickling Homilies, 7: 36, l. 58-59) й нам конче потрібно, щоб ми про себе думали й
себе пам’ятали.
Синтагматичною домінантою претерито-презенсів agan, witan можна вважати двовалентні
реалізації з суб’єктним й об’єктним актантами, рідко з обставинним поширенням. Залежний
об’єктний актант репрезентується акузативом:…, ond þā Deniscan āhton wælstōwe gewald (The AngloSaxon Chronicle, 6:31,l. 34) й тоді датчани мали перевагу на полі брані; Nāh ic rīcra feala frēonda on
foldan,.. (The Dream of the Rood, 6: 158, l. 131-132) ні маю я багатьох з багатих друзів на землі; …;
ond hī nyston nǽnne ōðerne god on þæne tīman, būton hiora cyningas hī weorþodon for godas.(Boethius, 6:
12, l. 13-14) вони не знали жодного іншого бога за тих часів, але своїх королей визнавали богами; ond
ðā swīðe lŷtle fiorme ðāra bōca wiston,… (Cura Pastoralis, 6: 5, l. 33-34) й тоді дуже мало користі цих
книжок знали.
У дієслова witan залежний об’єктний актант може бути досить часто виражений предикативною
одиницею, що посилює транзитивний характер його функціонування. У такому разі може
реалізуватися обставинно-об’єктна спрямованість: būton hē wisse þæt hē þǽr bād westan windes ond
hwōn norþan,… (Orosius, 6: 17-18, l. 14-15) але він знав, що він там чекав на західний вітер й трохи
північній; Nāt ic hwæt hē is, ne hwanon hē is (Apollonius of Tyre, 7: 29, l. 8-9) не знаю я, хто він й
звідкіля; wisse hē gearwe þæt him holtwudu helpan ne meahte (8, l. 2339-2340) він добре знав, що
дерев’яний щит йому не допоможе.
У текстах зустрічаються випадки ізольованого вживання дієслова witan, рідше āgan, без залежного
об’єктного актанта, але у більшості таких прикладів простежується субстантивна референція дієслова
з імпліцитною об’єктною спрямованістю, що дозволяє розглядати їх як своєрідний випадок еліпсису,
випущення залежного субстантивного елемента [15: 382]. Іноді таке вживання претерито-презенса
має анафоричну референцію до змісту висловлювання загалом: Gif hwā stalie swā his wīf nyte ond his
bearn, geselle LX scillinga tō wīte (Ine’s Laws, 6: 52, l. 40-41) якщо хто вкраде так, що його дружина
та діти не знатимуть, хай сплатить сорок шилінгів штрафу.
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Варто також зазначити, що лексико-семантичний статус дієслів witan, āgan, (ge)munan, (ge)unnan
як повнозначних дієслів із значенням акціональності знаходить своє підтвердження у можливості цих
претерито-презентів виступати у позиції другого елемента складеного дієслівного присудка зі
збереженням базових синтагматичних характеристик. Як відомо, інфінітивна частина складеного
дієслівного присудка є його смисловим ядром і позначає конкретну передбачену дію [16: 122-123;17:
153]. У такому разі претерито-презенси можуть демонструвати як інтразитивний, так і транзитивний
характер керування, тобто коли дія може виходити за межі сфери суб’єкта й спрямовуватися на
об’єкт: Nū ic eower sceal frumcyn witan (8, l. 252-253) тепер я повинен дізнатися про ваш рід. Nū hīe
Drihtne synt wurðran micle and mōtan him þone welan āgan, þe wē on heofonrīce habban sceoldon (Genesis,
6: 134, l. 421-423) тепер вони набагато дорожчі Господові й вони можуть мати багатства, які нам
належить мати у царстві небесному…; ond gif se cyning him geunnan wille ðes folclondes tō ðēm
bōclonde,… (Stowe Charter, 6:203, l. 28-29) й якщо король забажає дарувати йому фолькленд як
бокленд. Uton gemunan ūre ǽrran synna (Ælfric’s Homilies, 6: 68, l. 219) даваймо згадаємо наші старі
гріхи.
Оказіональними для дієслова āgan виявляються рідкі випадки його функціонування у позиції
першого компонента складеного дієслівного присудка для вираження значення того, що повинно
бути: Hwæðre þū mē āht singan (Bede’s Ecclesiastical History, 6: 46, l. 34) проте ти мусиш (повинен)
мені проспівати; nāge he hīe ūt on elþeodig folc tō bebycggane [18: 2318] не повинен він продавати їх
чужеземцям. Периферійним можна вважати вживання дієслова āgan у позиції простого дієслівного
присудка у складі тричленної конструкції з предикативним означенням, яка стала синтаксичним
джерелом аналітичної форми перфекта в історії англійської мови: For þon him gelŷfeð lŷt sē þe āh līfes
wyn gebiden in burgum (The Seafarer, 6: 166, l.27-28) тому, що тому мало віриться, хто мав радощі
життя у домі сюзерена; Ne þrælas ne mōtan habban þæt hē āgon on agenan hwīlan mid earfeðan
gewunnen (Wulfstan’s Homilies, 6: 87, l. 44, note) не можуть вони мати слуг, яких вони здобули з
труднощами у свій час. Можливість такого оказіонального вживання претерито-презенса, яке є
наслідком синтагматичної інтерференції, можна напевно пояснити збігом його базових,
дистрибутивних і синтагматично-функціональних властивостей з основними синтагматичними
характеристиками дієслова habban на тлі синонімічності основних параметрів їх семантичної
структури. Таке вживання претерито-презенса може також підтримувати думку про розвиток
об’єктної направленості й транзитивного типу керування у дієслова āgan у давньоанглійському
періоді.
Загалом як загальну закономірність варто відмітити: претерито-презенси, які функціонують у
позиції простого дієслівного присудка, можуть реалізовуватися як дієслова з облігаторною, рідше
факультативною валентністю, виявляють як транзитивний, так й інтранзитивний характер дієслівного
керування. Таке вживання давньоанглійських претерито-презенсів може підкреслювати тенденцію
розвитку їх семантичної структури в бік збільшення ваги лексичного компонента значення, внаслідок
чого стає домінантним акціональний характер дії, що накладається на реліктові значення статальності
дії, значення психічного та фізичного стану.
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Евченко В. В. Семантико-функциональные особенности некоторых древнеанглийских
претерито-презентных глаголов.
В статье показана специфика синтагматического функционирования некоторых претеритопрезентных глаголов в древнеанглийском языке в зависимости от их валентных характеристик и
реализации их семантического потенциала. Отмечается неоднородность этой группы глаголов,
которая обуславливается различием их синтаксических свойств и индивидуальным путем развития
их семантической структуры.
Yevchenko V. V. Semantic and Functional Features of Some Old English Preterite-Present Verbs.
The article focuses on the specific character of syntagmatic functioning of some preterite-present verbs in
Old English. The peculiarities of their combinability and realization of semantic potential are analyzed. The
Old English preterite-presents show heterogeneity which is determined by their syntagmatic properties and
by individual ways of their semantic development.
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ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТНОГО ПАРАДОКСУ У ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ
Стаття присвячена дослідженню прагматичного ефекту сюжетного парадоксу у прозових творах
сучасних британських та американських письменників. Основними стилістичними засобами
реалізації парадоксу є рамковий повтор (Хоук, Форсайт), оксиморон (Шопен), інтертекстуальні
алюзії та цитати (Бредбері).
Назва оповідання сучасного американського письменника Тома Хокінса "Wedding Night"
("Шлюбна ніч") здається парадоксальною, оскільки у творі мова йде ні про шлюб, ні про весілля.
Смисл парадоксу виявляється лише у межах цілого тексту.
Парадокс як стилістичний засіб є дуже різноманітним. Наше дослідження парадоксу у
гумористичних текстах виявило, що парадокс в основному реалізується за допомогою оксиморону та
антитези, а також взаємодії цих двох засобів із градацією та каламбуром [1: 35-37]. Водночас наше
дослідження включало лише аналіз коротких гумористичних поетичних та прозових текстів
(лімерики, анекдоти). Загалом у вітчизняній лінгвістичній літературі бракує досліджень парадоксу,
який присутній не лише у гумористичних, але також у детективних оповіданнях, повістях,
драматичних творах. Російська дослідниця О. М. Яшина виділила наступні функціональні види
парадоксу – філософський, характерологічний, історичний, сюжетний, іронічний [2: 281]. Наша
робота присвячена визначенню стилістичних особливостей та прагматичного ефекту саме сюжетного
парадоксу у художніх прозових текстах.
Парадокс можна охарактеризувати як стилістичний засіб, фігуру думки, що реалізується у таких
мовних засобах, як фігури протилежності, передусім, оксиморон та антитеза. Як функціонує парадокс
протягом цілого тексту? Оповідання сучасного письменника Едварда Хоука "Zоо" побудовано
значною мірою на парадоксі. У першій частині твору розповідається фантастична історія про те, як
космічний корабель професора Х'юго привіз на Землю незвичних конеподібних павуків (horse-like
spiders) з далекої планети Каан. Багатотисячні натовпи землян приходили дивитись на цих істот з
інтересом, жахом і захопленням: the Earth people agreed that this had been the very best Zoo ever yet.
Сюжетний парадокс виявляється у другій частині оповідання, де описується повернення конепавуків
на їх рідну планету Каан. Батько і дитина розповідають матері про свої враження від землян: "It was
the best Zoo ever". Таким чином, когезія двох частин тексту, яка здійснюється завдяки рамковому
повтору двох ключових речень (з невеликими змінами) відображає парадоксальність бачення світу: і
земляни, і конепавуки ставляться до істот з іншої планети як до зоопарку.
Оповідання Тома Хокінса "Wedding Night" теж певною мірою може сприйматися як притча, не
зважаючи на простоту сюжету. Це своєрідна притча про самотність і кохання. Головний персонаж
твору – звичайний продавець газет на автобусній станції, людина не дуже освічена і самотня. Одного
разу на автостанції він побачив молоду жінку, очевидно хіппі, пригостив її бутербродом і кавою,
купив їй кілька сувенірів, відчуваючи симпатію і жалість до неї: One day I saw a young lady: she looked
so long-tired and in need of a friend. Продавець запропонував дівчині відпочити і жити у нього в
кімнаті. Дівчина була розчулена: She stroked my hair and said my heart was full of love. Коли вона
заснула, чоловік ліг біля ліжка на підлозі. Вночі він прокинувся, лише доторкнувся до дівчини, яка
міцно спала, повністю одягнена. Вранці, коли продавець прокинувся знову, дівчина вже пішла. Ця
випадкова зустріч двох самотніх людей дуже багато значила для чоловіка. Саме тому оповідання має
парадоксальну назву, оскільки ніякого шлюбу не було. Сюжетний парадокс актуалізується лексичною
когезією двох сильних позицій – заголовку та кінцевого речення тексту: Some good marriages don’t
last long. Лексичні одиниці marriages та wedding належать до одного семантичного поля, вони
об’єднують текст і виділяють основну тему твору – тему любові, співчуття, подолання самотності.
Семантично пов'язаний з цією темою і наведеними словами є рамковий повтор двох речень – на
початку і в останньому абзаці: I have worked at this bus station magazine stand since nineteen fifty three,
waiting for the right girl to come along. – I’ve worked here since nineteen fifty three, waiting for the right
girl to come along. Зустріч із незнайомою дівчиною, одна ніч, яку вона провела у кімнаті продавця,
порівнюється із шлюбною ніччю. Таким чином, парадокс в оповіданнях "Zоо" та "Wedding Night"
реалізується, передусім, у назвах творів, які суперечать (повністю або частково) змісту тексту. Подруге, сюжетний парадокс реалізується у сильних позиціях, у тому числі у кінцевих словах оповідань
та у рамкових повторах ключових слів. Останні слова оповідання Хоука актуалізують також такий
стилістичний прийом, як ефект обманутого очікування, оскільки висловлювання інопланетних
конепавуків про землян як про зоопарк є непередбачуваним для читача і створює також певний
гумористичний ефект.
© Ємець О. В., 2011
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Ефект обманутого очікування виникає і в оповіданні відомого британського письменника
Фредеріка Форсайта "No Comebacks". Як і у творі Хокінса, сюжетний парадокс, що і викликає такий
ефект, реалізується за допомогою дистантної когезії – рамкового повтору заголовних слів у кінці
тексту.
Головний персонаж оповідання Форсайта на ім’я Марк Сендерсон – плейбой і мільйонер, який не
знає відмови ні в чому:"Whatever Mark wants Mark gets". Одного разу на вечірці він зустрічає красиву
жінку Анджелу Самерс. Проте місіс Самерс заміжня. Сендерсон закохався до нестями. Коли він
освідчився у коханні, Самерс відповіла, що могла б його покохати, але вона потрібна своєму
чоловіку. Сама відповідь місіс Самерс є певною мірою парадоксальною: Women love to be loved and
adore to be adored. They desire to be desired, but more than all these together a woman needs to be needed.
And Archie needs me like the air he breathes. І тоді Сендерсон вирішує досягти свого кардинальним
способом – він шукає і наймає кілера. Якщо Анджела Самерс залишиться сама, їй непотрібно буде
турбуватися про свого чоловіка, невдаху і вченого, вона зможе належати лише Сендерсону. Щире
кохання Сендерсона не змінило його психологію власника, егоїста. Форсайт детально описує пошуки
кілера, підготовку самого кілера до "справи", що є своєрідною ретардацією, типовою для стиля
письменника. Завдяки ретардації, уваги до деталей [3: 128] автор уповільнює сюжет, знімає напругу і
тим самим робить кінець твору несподіваним і шокуючим. Найманий вбивця знаходить чоловіка місіс
Самерс і холоднокровно вбиває його. Проте свідком вбивства була ще одна людина. І кілеркорсиканець із задоволенням повідомляє про виконану роботу: "Don’t worry, monsieur", he said
reassuringly, "there will be no comebacks. I shot her too".
Парадокс реалізується, передусім, у сюжеті, в ефекті обманутого очікування – кілер вбиває жінку,
яку кохає Сендерсон-замовник вбивства. Дистантна когезія слів no comebacks створює інший аспект
парадоксу – імпліцитний. Автор не подає пряму реакцію Сендерсона на подію, але вже під час
розмови з кілером у головного персонажа виникає певне передчуття, його автор передає словами з
негативною прагматикою horror, panic: The Englishman stared at him in horror; He looked down at the
expression of panic on the client’s face. Читач розуміє контраст між заспокійливими словами кілеракорсиканця there will be no comebacks (не буде ускладнень, наслідків) та почуттями Сендерсона. Як і в
оповіданні Хоука, Форсайт використовує парадокс, розкриває морально-етичний бік проблеми
досягнення мети, у даному випадку злочинними засобами. В обох творах письменники уникають
моралізаторства, а прагматичний ефект парадоксу є очевидним.
Оповідання американської письменниці Кейт Шопен "The story of an hour" базується як на
сюжетному, так і на лінгвістичному парадоксі. Цей твір, як і інші оповідання Шопен, є дуже
популярним, оскільки він присвячений долі жінки у суспільстві, у сім’ї, її прагненню до свободи.
Місіс Мелард, головна героїня оповідання, отримує звістку про смерть чоловіка у залізничній
катастрофі. Її перша реакція – сльози, горе. Але поступово виникають нові відчуття: There was
something coming to her and she was waiting for it, fearfully. What was it? She did not know; it was too
subtle and elusive to name. Вона почала відчувати свободу, можливість самостійного життя у
майбутньому. Це почуття переповнює жінку: "Tree! Body and soul free!" She kept whispering. Але
несподівано з’являється її чоловік, живий і здоровий, який зовсім не потрапив у аварію. Побачивши
його, жінка несподівано помирає. Останнє речення твору, сильна позиція, де реалізується сюжетний і
лінгвістичний парадокси, дає пояснення її смерті – When the doctors came they said she had died of heart
disease – of joy that kills. Фраза of joy that kills є оксимороном, основою лінгвістичного парадоксу.
Висновок лікарів є поясненням на поверхневому рівні, тоді як сюжет оповідання, зміна почуттів місіс
Мелард веде читача до іншого висновку – висновку на глибинному рівні – що смерть жінки
спричинена шоком. Вона вже внутрішньо готувалась до нового життя: Spring days, and summer days,
and all sorts of days that would be her own. І тому поява чоловіка зруйнувала її плани, її мрії.
Така парадоксальність сюжету та останньої фрази дозволяє мати подвійну інтерпретацію тексту і,
як у більшості випадків використання парадоксу, примушує читача замислитися, визначити своє
ставлення до подій, тобто сприяє активізації читацької думки.
Сюжетний парадокс можна також охарактеризувати як ситуативний парадокс, оскільки у
проаналізованих творах Хоука, Форсайта, Шопен автори створюють парадоксальні ситуації, які
виявляються у несподіваному кінці тексту.
Оповідання видатного сучасного американського письменника Рея Бредбері "There Will Come Soft
Rains" та "Forever and the Earth" базуються на ситуативному парадоксі. У цих творах Бредбері
використовує літературні алюзії, які визначають сюжет. В оповіданні "Forever and the Earth" автор
подає фантастичну ситуацію у майбутньому, коли люди підкорили інші планети і галактики, але
художня література не може відповісти на виклики часу, письменники не здатні описати красу
міжпланетних мандрівок. І тоді люди вирішили оживити чудового американського письменника
першої половини ХХ століття Томаса Вулфа, оскільки він зі своєю фантазією, багатою образністю та
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пристрастю міг би описати незвичайні відчуття. На жаль, часу на написання такої книги Вулфу
відведено дуже мало…
Ще більш парадоксальна ситуація у відомому оповіданні Бредбері "There Will Come Soft Rains".
Це своєрідна притча про можливу долю людства у 2026 році. У будинку все механізовано –
механічний голос повідомляє час: Tick-tock, seven o’clock, time to get up, time to get up, seven o’clock!
Кухонна плита сама готує сніданок, механічні миші прибирають кімнати, сад поливається водою, але
у будинку немає мешканців. Здається, про таке майбутнє можна тільки мріяти – за людей все роблять
предмети, машини, але без людей це нікому не потрібно і в кінці твору будинок згорає і руйнується.
Бредбері написав апокаліптичну притчу про можливе майбутнє людства. Важливою частиною твору є
інтертекстуальний компонент: невідомий голос читає вірш американської поетеси Сари Тіздейл
"There will come soft rains". У вірші описується планета, її природа, красива і чудова, яка живе за
своїми законами, але без людей, які зникли, загинули:
Not one would mind, neither bird nor tree,
If mankind perished utterly.
And Spring herself, when she woke at dawn,
Would scarcely know that we were gone.
Цей вірш розкриває смисл заголовку, створює когезію між заголовними словами і останніми
абзацами. Виникає своєрідний прагматичний парадокс: природа може існувати без людей, але
артефакти створені людьми, не зможуть без людей існувати, приречені на загибель.
Ми розглянули оповідання сучасних письменників Хоука, Хокінса,Форсайта, Бредбері, які не
аналізувались з точки зору використання парадоксу. Твори К. Шопен, хоча й написані майже 100
років тому, певною мірою належать до сучасного літературного процесу, оскільки дуже популярні як
у США, так і в інших країнах останні 20-30 років. Сюжетний парадокс у творах цих авторів створює
значний прагматичний ефект, сприяє ствердженню ідей гуманізму та толерантності, любові та уваги
до близьких людей, свободи особистості у сім’ї, у суспільстві. Одночасно ефект обманутого
очікування викликає своєрідний катарсис у читача, співчуття до головних героїв, як у творах Хокінса
та Шопен.
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Емец А. В. Особенности сюжетного парадокса в прозаическом тексте.
Статья посвящена прагматическому эффекту сюжетного парадокса в прозе современных
британских и американских писателей. Основными стилистическими средствами реализации
парадокса являются рамочный повтор (Хоук, Форсайт), оксиморон (Шопен), интертекстуальные
аллюзии и цитаты (Брэдбери).
Yemets A. V. Peculiarities of the Plot Paradox in Prose Texts.
The article is devoted to the pragmatic effect of the plot paradox in the prose of modern British and
American writers. The main stylistic devices of realizing paradox are frame repetition (Hoch, Forsyth),
oxymoron (Chopin), intertextual allusions and quotations (Bradbury).
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КОНЦЕПТ, КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
У статті розглядаються питання концепту, концептуалізації та концептуального аналізу.
Проводиться моделювання змісту концепту як глобальної ментальної одиниці в її національній
своєрідності за допомогою когнітивної інтерпретації результатів лінгвістичного і
квантитативного досліджень сполучних й супровідних слів до імені концепту в художньому
англомовному тексті.
Не зважаючи на широкий спектр лінгвістичних студій за останні роки, поняття концепту,
концептуалізації й концептуального аналізу вимагає чіткіших дефініцій і залишається актуальним
питанням для вирішення. К. С. Кубрякова з огляду на розмаїття підходів та думок у сфері когнітивної
лінгвістики зазначає, що найбільші розбіжності поглядів викликає визначення термінів "концепт" і
"концептуалізація" [1: 8]. За тривалий період вивчення мовного матеріалу з позиції когнітивної
лінгвістики трактування терміну "концептуалізація" значно змінилося. Концептуалізацію розглядають
як понятійну класифікацію і як один з процесів пізнавальної діяльності людини, що полягає в
осмисленні й впорядкуванні результатів внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про
об’єкти, явища дійсності та їхні ознаки. Результатом концептуалізації є формування концептуальної
системи, складниками якої є концепти [2: 258]. Такі визначення демонструють, наскільки відмінним
може бути розуміння одного і того ж терміну. Понятійна класифікація в більшій своїй частині
будується не лише на когнітивних принципах, але й на логічних, семантичних і формальних, тому
таке розуміння концептуалізації тільки за формою нагадує зв’язок з когнітивною лінгвістикою. З
іншого боку, співставлення концептуалізації з проблемою творення концептуальних систем і
концептів, що є власне ментальними процесами, виводить концептуалізацію за межі сфери
лінгвістичних висловлювань. Проте часте вживання цього терміну в лінгвістичних працях сприяло
його поступовому уточненню і розробці більш-менш однотипного трактування концептуалізації.
У більшості випадків поняття концептуалізації співвідносять з концептуальним аналізом.
Концептуалізацію при цьому розглядають як результат використання концептуального аналізу для
мовного матеріалу.
Концептуальний аналіз проводиться в декількох напрямах. Варто згадати Є. Бартмінського, який
намагається створити мовномисленнєвий портрет предмета пізнання. Науковець вважає, що
створення мовного портрету певного предмета є засобом організації мінімальних смислових
елементів всередині мовного значення [3: 79]. Прототипна семантика в межах концептуального
аналізу встановлює рубрики (категорії) досвіду людини й їхні ознаки на підставі мисленнєвих
корелятів найкращих представників цих категорій (прототипів), вибір яких пов’язаний з
особливостями мислення людини, її досвідом, шляхом пізнавальної діяльності [4; 5]. А. Вежбицька
для опису концептів застосовує метамову елементарних універсалій людського досвіду –
семантичних примітивів [6]. Послідовники цього напряму виокремлюють й аналізують 63 семантичні
примітиви, які, на їхню думку, становлять ядро людського лексикону й можуть використовуватися
для опису більш складних значень [7: 28].
Якщо когнітивний аналіз зорієнтований на визначення тих конкретних структур знання, що стоять
за певною мовною формою, тоді концептуальний аналіз спрямований буквально на встановлення
концептуальної структури, яка стоїть за аналізованою мовною формою [1: 13]. На думку
Е. Г. Беляєвської, концептуалізація – це виявлення специфічних для кожної конкретної мови
концептуальних основ, на яких ґрунтується семантичний зміст мовної форми [8: 179].
Таке трактування концептуалізації відповідає визначенню концепту В. З. Дем’янковим: "концепт –
це певний узагальнений смисл, що існує в конкретній духовній культурі, смисл, який може мати різні
мовні втілення [9: 27].
На думку С. Г. Воркачова, концепт – це вербалізований культурний смисл, що є семантичною
одиницею "мови" культури, план вираження якого репрезентує мовний знак [10: 56]. Серед базових
характеристик лінгвокультурного концепту В. І. Карасик і Г. Г. Слишкін зазначають: комплексність
існування (лінгвокультурний концепт – це ментальна одиниця, що вимагає комплексного вивчення
мови, свідомості і культури); ментальна природа (концепт твориться свідомістю, бо саме в свідомості
відбувається взаємодія мови і культури); ціннісність (центром концепту є цінність, бо концепт слугує
вивченню культури, а в основі культури лежить саме ціннісний принцип); умовність і нечіткість
(лінгвокультурний концепт – це умовна одиниця, бо свідомість є синкретичною і класифікується
лише для дослідницьких цілей); мінливість (впродовж життя мовного колективу актуальність
концептів може змінюватися); обмеженість свідомістю носія (лінгвокультурний концепт існує в
© Єсипенко Н. Г., 2011
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індивідуальній чи колективній свідомості); трьохкомпонентність (у структурі лінгвокультурного
концепту виокремлюються ціннісний, образний і понятійний компоненти); поліапеляційність (до
одного і того ж концепту можна апелювати мовними одиницями різних рівнів, а також
невербальними засобами); багатовимірність (для моделювання концепту використовуються різні
одиниці когнітивістики: фрейми, сценарії, скрипти, концептуальні метафори та ін.); методологічна
відкритість та полікласифікація (лінгвокультурологія послуговується лінгвістичними і
нелінгвістичними методами, а концепти можуть класифікуватися за тематикою, за носіями, за типом
дискурсу і т.д.) [11: 12-13].
Поняття концепту і концептуалізації є основними положеннями когнітивної лінгвістики, бо
семантика мовних явищ має двошаровий характер, що включає, окрім смислового змісту,
концептуальну складову. Концептуальна основа мовного явища відображає когнітивну програму
формування його смислового змісту і структурує цей смисловий зміст.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб виявити максимально повно склад мовних
засобів, що вербалізують культурний концепт, і, класифікувавши всі сполучні й супровідні слова до
імені концепту в художньому тексті, вдаючись до методики когнітивної інтерпретації результатів
лінгвістичного дослідження, змоделювати зміст концепту як глобальної ментальної одиниці в її
національній своєрідності і визначити місце концепту в національній концептосфері. Припускаємо,
що складність концептуальних структур збільшуватиметься відповідно до складності явища, що
стоїть за концептом.
Глобальні сутності об'єктивуються ієрархічно організованими групами лексики. Такий концепт
може піддаватися різноманітним семантичним уточненням і конкретизації не лише за допомогою слів
із синонімічного ряду імені концепту, але й сполучними та супровідними лексемами. Концептуальні
перетворення, розширення чи звуження первинного поняття фіксуються у блоках лексем різного
обсягу, що відображають складну будову ментального утворення. Кожне значення, що складає
семантичну будову лексикалізованого концепту, пов'язане із загальним поняттям, різними
смисловими відношеннями, серед яких ім'я концепту виражає найбільш загальне значення і є
верхівкою концептуального класу. Різні понятійні блоки ґрунтуються на сукупності знань про об'єкт,
явище, ситуацію концептуалізації й характеризуються багатогранними зв'язками і відношеннями.
Розглянемо, наприклад, складне ментальне утворення Home. Інтерпретація мовних засобів, що
слугують для таксономії окремих фрагментів світу, є одним із способів дослідження процесу
категоризації суб’єктивної дійсності і відображення цього процесу в мовних структурах. Кожен
окремий фрагмент складного ментального утворення Home відповідає образно-асоціативному чи
понятійному блоку, який актуалізується лексемами одного тематичного ряду. Дібраний і
проаналізований матеріал дослідження дає змогу виокремити такі фрагменти Home: 1) оселя – a
dwelling or abode; 2) будинок чи квартира для особи чи сім’ї – a house or an apartment that is the fixed
residence of a person, a family; 3) звичні околиці – an accustomed or familiar neighbourhood; 4) рідна
країна, регіон, місто – one's native city, region, country; 5) середовище – the habitat or seat; 6) царство
боже – heavens.
З огляду на те, що структура концепту – це сукупність узагальнених ознак, необхідних і достатніх
для ідентифікації предмета чи явища як фрагмента картини світу [11: 14], то вербалізований концепт
як складний комплекс ознак має різнорівневу репрезентацію в мові. Найбільш інформативним з цієї
точки зору є лексичний рівень. Опираючись на дані сполучуваності імені концепту й на супровідні до
нього слова, виявляємо набір груп ознак, що формують структуру концепту. Такі групи складаються з
більш чи менш частотно вживаних супровідних лексем, що об’єднуються на основі тематичної
спільності. У творах XVIII-XX століть знаходимо 34 групи ознак концепту, що уточнюють й
деталізують виокремлені вище понятійні блоки Home. До фрагменту оселя відносимо ознаку
"розставання з домом", що включає такі тематичні групи, як "розлука, вигнання" (departure, exile,
leave, banishment), "прибуття, повернення" (return, coming, returning, arrival). Зазначена ознака
підкріплюється наступною – "шлях додому" з такими групами лексем:"відстань" (mile, direction,
route), "шлях, дорога" (way, road), "транспорт" (car, wheel, hansom, cart, street car, carriage), "подорож"
(travel, travelling, journey, voyage).
Понятійний блок будинок чи квартира для особи чи сім’ї налічує найбільшу кількість ознак.
Передусім, це "помешкання", що знаходить свою об’єктивацію в таких тематичних групах: "будинок"
(apartment, castle, cottage, residence, house, lodging, accommodation, chamber, abode, hutch, cabin, tent,
cave, mansion), "речі, меблі" (table, jug, basket, pot, bed, hearth, fire-side), "хатня робота" (duty, labour,
needlework, employment). Оскільки будинок – це помешкання для сім’ї, то ознака "родина" включає
такі тематичні групи, як "сім’я" (family, father, wife, daughter, children, aunt, parents, son, son-in-law,
housewife, relations); "шлюб" (marriage, engagement, wedding). Ознака "люди, що мешкають чи
відвідують дім" деталізуються групами "люди" (servant, master, butler, cottager, inhabitant, mistress,
lover, maid), "хвороба" (dismal, fever, pang, wound, health, ague, cold), "їжа" (supper, tea, food, lemon,
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grapes, groceries, refreshment), "дружба" (friend, companion, friendship, support), "людська діяльність"
(haste, race, struggle, walk). Ціннісною складовою концепту Home постає ознака "емоції, пов’язані з
домом", що розкривається в тематичних групах "почуття, емоції" (delight, sacrifice, trouble, gratitude,
happiness, affection, apprehension, enjoyment, infamy, shame, patience), "спілкування, стосунки" (advice,
conversation faction, affair, judgment, message, ), "спогади" (cogitation, thought, remembrance, memory),
"атмосфера в домі" (comforts, danger, disaster, disorder, wretchedness, peace, calmness, forlornness,
civility), "свята, події" (ceremonial, Christmas), "відпочинок"( rest, leisure).
Фрагмент звичні околиці включає ознаки "околиці, місцевість" (country, landscape, neighbourhood,
province, resort, scene), "природні явища" (wood, brook, mountain, shade, shower of rain, sea, valley),
"матеріал" (coal, gold-dust).
Фрагмент рідна країна, регіон, місто пояснюється ознакою "державність", куди ми віднесли
актуальні для англійського суспільства "уряд, керівництво" (government, nation, native, empire, war,
invasion), "корабель" (anchor, barge, boat, cargo, cruise, long-boat, main-sheet, ship), "церква" (altar,
church, sermon), "гроші" (money, expense, trade, treasure, pound, wage, pittance); іншою ознакою є
"освіта" з тематичними групами "документи" (paper, letter) і "навчання" (education, lesson, school,
university).
Фрагмент середовище включає такі тематичні групи, як "тварини" (dog, horse, puppy, she-goat, flock,
sea-fowl), "міра" (plenty), "час, вік" (day, hour, night, dawn, moment, morning, twilight, week), "абстрактні
поняття" (circumstance, goodness, impropriety, motive, presence, reason, oddness, opportunity, purpose, sake).
Найменш частотною за вживанням супровідних лексем є фрагмент царство боже, що
пояснюється однією тематичною групою "бог, небeса" (god, lord, heaven).
З точки зору польової організації, концепт Home добре структурований. У ньому чітко виокремлюється
ядро, ближня, дальня й крайня периферійні зони. В ядрі опиняється лексема home (1998 одиниць
вживання). Загальна кількість одиниць поля становить 5425. Проте визначення частоти вживання
лексичних одиниць не є достатнім, адже в цьому випадку ми не знаємо, чи дійсно частота вживання
лексико-семантичних класів у творах того чи іншого письменника суттєво перевищує деяку теоретично
очікувану величину. Тому для достовірного квантитативного аналізу кількісних даних ми використаємо
критерій хі-квадрат (χ2). Найпоширенішою формулою для обчислення χ2 є формула [12:35]:

c =å
2

(O - E )

2

E
де O – фактично існуючі (емпіричні) величини; E – теоретично очікувані; знак Σ –означає суму.
Результати підрахунку показують, що отримані величин χ2 у тематичних групах різні. Ті групи, в
яких фактичні частоти вживання значно перевищують теоретично очікувану величину (більше 10),
найближче розміщені до ядра концептуального поля і складають його ближню периферію. Групи
лексем з показником χ2 меншим за 10 становлять дальню периферію, а тематичні групи, що не
перевищили теоретично очікувану величину, відносяться до крайньої периферії поля. Підрахунки
були здійснені для 36 романів XVIII-XX століть і засвідчують зміну пріоритетних понятійних ознак
концепту Home в англомовному суспільстві різних часових проміжків, що зумовлюється
культурними, історичними, морально-етичними чинниками. Зокрема в XVIII столітті у
концептуальному полі Home до ближньої периферії належали групи: корабель (24,78 χ2), їжа (20,23),
почуття, емоції (20,08), відстань (17,33), уряд, керівництво (15,16), прибуття, повернення (12,83),
транспорт (14,85), сім’я (12,74), природні явища, матеріал (11,92), речі, меблі (10,52), люди, що
живуть чи відвідують дім (10,48). Дальня периферія включає: документи (9,96), розлука, вигнання
(9,76), подорож (9,7), відпочинок (9,28), дружба (9), небеса, бог (7,51), свята, події (7,19), спогади
(6,32), людська діяльність (6,26), навчання (6,02), хатня робота (4,85), околиці, місцевість (4,73),
абстрактні поняття (4,25), спілкування, стосунки (4,15), церква (4,08), тварини (3,86). До крайньої
периферії ввійшли: час, вік, шлюб, хвороба, гроші, атмосфера в домі, міра. Таке розміщення груп у
центрі й периферії свідчить про першочергове розуміння домівки як рідної країни. Часті морські
подорожі англійців у XVIII столітті долучились до формування понятійної бази концепту Home, де
корабель виступає і місцем проживання, і засобом, який наближає до домівки на березі.
У творах XIX століття лексикалізація концепту Home дозволила відтворити дещо іншу структуру
його поля, в якій деякі тематичні групи зберегли своє близьке розташування до ядра концепту, а інші
– перейшли на крайню периферію. Ближня периферія концептуального поля характеризується
групами: небеса, бог (52,66), корабель (20,49), атмосфера в домі (19,54), околиці, місцевість (14,5),
транспорт (13,58), їжа (12,59), природні явища, матеріал (11,78), гроші (10,21); дальня периферія
вміщує групи: час, вік (9,04), людська діяльність (4,38), відпочинок (5,28), розлука, вигнання (8,43),
прибуття, повернення (4,14), речі, меблі (9,01), спогади (8,39), шлях, дорога (6,7), тварини (5,02),
дружба (4,05), люди, що живуть чи відвідують дім (8,46), шлюб (9,11), абстрактні поняття (6,29),
подорож (9,38), навчання (4,08), свята, події (5,12), уряд, керівництво (7,31), міра (4,09); до крайньої
периферії відійшли: сім’я, почуття, емоції, будинок, відстань, хатня робота, спілкування, стосунки,
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хвороба, документи, церква. Відстежується тенденція до матеріального блага в домі, хоча духовний
(небеса, бог) і моральний аспекти (атмосфера в домі) знаходяться близько до ядра.
У XX столітті спостерігаємо значне зміщення духовного, емоційного зв’язку з домівкою, родиною
на дальню й крайню периферії. До ближньої периферії ввійшли: гроші (55,66), подорож (35,41),
відстань (32,64), їжа (28,06), міра (18,08), сім’я (17,95), речі, меблі (14,83), шлях, дорога (14,17),
природні явища, матеріал (13), тварини (12,29), дружба (10,58), уряд, керівництво (10,4). Дальня
периферія визначається людською діяльністю (9,91), розлукою, вигнанням (9,82), шлюбом (9,39),
навчанням (8,87), святами, подіями (7,75), почуттями, емоціями (7,11), спілкуванням, стосунками
(6,38), будинком (6,28), людьми, що живуть чи відвідують дім (6,28), прибуттям, поверненням (6,25),
часом, віком (5,48), документами (4,9), церквою (4,98), транспортом (4,79), хатньою роботою (4,76),
атмосферою в домі (4,55), абстрактними поняттями (3,86). Крайня периферія включає групи: небеса,
бог, відпочинок, спогади, околиці, місцевість, хвороба, корабель.
Проведений аналіз структури концепту показав, що семантико-когнітивний підхід з
використанням квантитативних методів дозволяє простим й об’єктивним способом виявити понятійні
ознаки концептів і змоделювати їхні поля. Культурний концепт Home як глобальна мисленнєва
одиниця складається з когнітивних фрагментів, блоків, когнітивних ознак, що в свою чергу ввійшли в
семантичний простір мови. Вивчення мови й окремих її одиниць у змозі відкрити таємниці пізнання
світу народом.
Перспективним видається нам порівняльне дослідження концептів на міжкультурному рівні в
межах споріднених мов та мов, що відносяться до різних мовних груп.
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Есипенко Н. Г. Концепт, концептуализация, концептуальный анализ.
В статье рассматриваются вопросы концепта, концептуализации и концептуального анализа.
Проводится моделирование содержания концепта как глобальной ментальной единицы в её
национальной самобытности с помощью когнитивной интерпретации результатов
лингвистического и квантитативного исследований сочетаемых и сопроводительных слов к имени
концепта в художественном англоязычном тексте.
Yesypenko N. G. Concept, Conceptualization, Conceptual Analysis.
The article deals with the notions of concept, conceptualization and conceptual analysis. The modeling of the
concept content as a global mental unit in its national originality has been fulfilled with the help of cognitive
interpretation of the results of linguistic and quantitative analyses of the collocations and the adjoining
words of the concept name in the English fiction text.
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ОБРАЗ ЧАРІВНОГО СУПРОТИВНИКА У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ
(ЗРАЗОК КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ)
Стаття присвячена аналізу семантичної організації тексту французької народної казки.
Дослідження зосереджено на виявленні концептуальної структури змісту образу "Чарівного
супротивника" та його відтворенні за допомогою сукупності мовних засобів. Запропонований
комплексний підхід вивчення казкового образу здійснений у світлі когнітивної поетики.
Дослідження художнього тексту із застосуванням апарату когнітивної лінгвістики є надзвичайно
актуальним для сучасного мовознавства. Метою даної статті є виявлення концептуальних структур,
які беруть участь у формуванні змісту образу "ЧАРІВНОГО" у текстах французьких народних казок.
Предметом нашого дослідження є зміст образу Чарівного супротивника. При аналізі мовного
матеріалу ми застоcовуємо методи концептуального аналізу, які найшли своє відображення в межах
таких напрямів когнітивної лінгвістики, як фреймова семантика, теорія ментальних просторів і
прототипна семантика.
Матеріалом нашого дослідження виступили тексти французьких народних казок, де основну
увагу ми приділяємо дослідженню типології образів чарівних персонажів, здійсненому в межах
когнітивного підходу.
Методологія В. Я. Проппа, щодо дослідження структури чарівних казок, була достатньо широко
використана в роботах, присвячених проблемам семіотики тексту. Із символічної логіки в семіотику
перейшло розрізнення термів та предикатів як основних складників будь-якого висловлювання [1:
77]. Терм (лог.) у логіко-математичному обчисленні є аналогом підмета або додатка в природній
мові, тобто є виразом, що означає (або зображує) об’єкт із Універсуму [2: 518]. Згідно з теорією
І. І. Ревзіна диференціація персонажів казки та їх функцій може трактуватися як окремий випадок
термів та предикатів [1: 77-78]. Логічне поняття терму ототожнюють у семіотиці з поняттям
актанта, що тлумачиться як істота або предмет, який бере участь у процесі в будь-якому вигляді та
в будь-якій ролі, навіть як пасивний фігурант. Термін актант, пов’язаний із певною синтаксичною
концепцією, згідно з якою елементарне висловлювання розчленовується на функції (такі, як
суб’єкт, об’єкт, предикат) незалежно від їх реалізації в синтагматичних одиницях [3: 483-484].
Поняття актанта замінює терміни ″персонаж″ та ″дійова особа″, оскільки воно означає не тільки
людські істоти, але й тварин, предмети, абстрактні поняття, що знайшло відображення в нашому
дослідженні, де образи ЧАРІВНОГО СУПРОТИВНИКА представлені класами ЛЮДЕЙ, ТВАРИН,
МІФІЧНИХ ІСТОТ.
У мовленні та побудованих на його основі вторинних моделюючих системах, тобто оповідних
текстах, до яких належать і тексти казок, виокремлюють також предикати. Предикатом є
конститутивний член судження, тобто те, що висловлюється, стверджується або заперечується
стосовно суб’єкта. Предикат перебуває в предикативному відношенні до суб’єкта. Предикатом не є
будь-яка інформація про суб’єкт, а вказівка на ознаку предмета, його стан та відносини з іншими
предметами. Виділяють таксономічні предикати, які позначають входження предмета до класу,
реляційні предикати, які демонструють відношення даного об’єкта до інших та характеризуючі
предикати, які вказують на динамічні та статичні ознаки суб’єкта. Відповідно статичні К-предикати
(квалітативні) виражають його інгерентні властивості, наприклад: ″бути молодим″, ″бути злим″ [4:
195-196], динамічні Т-предикати (трансформативні) виражають зміни суб’єкта, тобто будь-яке
перетворення, включаючи переміщення [1: 78]. У мові К-предикатам відповідають предикативні
прикметники та іменники, натомість Т-предикати виражаються частіше за все дієсловами. Саме Тпредикати несуть у собі функцію розгортання сюжету. При цьому дієслова, що відповідають Тпредикатам стають основним засобом забезпечення зв’язності в тексті казки.
Набір предикатів мало змінюється від тексту до тексту, хоча він залежить від жанрових
особливостей. Предикати вводять у текст нову інформацію, тому вони є досить різноманітними.
Множинність динамічних предикатів може бути лінійно упорядкованою, тому що для будь-яких Тпредикатів можна передбачити їх порядок у довільному тексті, якщо вони належать певному
актанту [1: 84-85]. Однак варто зауважити, що цей постулат не може стосуватися статичних
предикатів, для яких справедливою є теза про те, що в тексті не існує таких двох К-предикатів, із
яких один не міг би з’явитися раніше за другий. Упорядковуючи предикати не парами, а трійками,
четвірками, можна вже виділити такі, що скоріше зустрінуться в тексті [1: 85-86].
Отже, виділеному нами чарівному актанту відповідає певне коло статичних та динамічних
предикатів. Визначення принципів розподілу та комбінування таких предикатів у казковій картині
© Єсипович К. П., 2011
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″чарівного″ світу дозволить відтворити структуру концептуального простору чарівних актантів та
дослідити аксіологічне навантаження образу "ЧАРІВНОГО" у французькій народній казці.
ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК. У своїй семі поняття супротивник ″adversaire surпaturel″
тлумачиться як ″adversaire n.m. 1. Personne, groupe qu’on affronte dans un conflit, un combat, un jeu.
2. Personne opposée à une doctrine, une idée″ [5: 41]. Тобто до класу СУПРОТИВНИКИ ми залучаємо
всіх актантів казкової оповіді, які за своєю сутністю протистоять у казці силам ДОБРА, порушують
устрій казкового світу, перетворюючи його на ХАОС. Їхня приналежність до складників образу
"ЧАРІВНОГО" виражається в прояві у них чарівних здібностей (force, savoir, ouïe surnaturels), або
наявності ознак чарівної зовнішності, що особливо притаманне МІФІЧНИМ ІСТОТАМ (Bête à tête
d’homme).
Таксономічний аспект. Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що образ ЧАРІВНОГО
СУПРОТИВНИКА формується у французькій народній казці такими концептами як МІФІЧНА
ІСТОТА (53 казки, що складає 26,5%), ЛЮДИНА (12 казок, що складає 6%), ТВАРИНА (6 казок, що
складає 3%). Прототиповий розподіл складників образу ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК відбувається
таким чином (див. табл. 1):
Таблиця 1.
Наповнення образу ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК
КІЛЬКІСНИЙ РОЗПОДІЛ КОНЦЕПТІВ - СКЛАДНИКІВ
ПРОТОТИП
ПЕРИФЕРІЯ-1
ПЕРИФЕРІЯ-2
МІФІЧНА ІСТОТА
ЛЮДИНА
ТВАРИНА
26,5%
6%
3%
Кількісні дані, які унаочнює табл. 1 доводять, що типовим представником ЧАРІВНОГО
СУПРОТИВНИКА у французькій народній казці є МІФІЧНА ІСТОТА, периферію-1 утворюють
образи ЛЮДЕЙ, периферію-2 образи ТВАРИН.
Сфера статичних К-предикатів. Казковому актанту ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК у французькій
народній казці відповідає певна група предикатів, що відображають його статичні властивості та
слугують базою для утворення концептуального простору (КПк), що здійснюється за допомогою
таких концептів, як (див. рис. 1):
НЕНАЖЕРЛИВІСТЬ

ПІДСТУПНІСТЬ

ЗЛОБЛИВІСТЬ

ЖОРСТОКІСТЬ
Сфера
К-предикатів

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

НЕПРИВАБЛИВІСТЬ

ДУРІСТЬ
Рис. 1 Концептуальний простір (КПк) образу ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК.
Проілюструємо розгортання кожного з концептів на прикладах, взятих з фактичного матеріалу.
Концепт ПІДСТУПНІСТЬ "perfidie n. f. - action, parole perfide. Perfide adj. qui trahit la confiance" [5:
522] виділено нами у 24% казок. Продемонструємо розгортання такого концепту на прикладі казки
"La Chatte Blanche" [6]:
[…] Ils entrèrent dans une chambre à deux lits. ″Mets-toi dans ce lit, dit diable. – C’est bon, dit Jean, je
vais m’y mettre″.
Le diable parti, Jean se coucha dans l’autre lit. Pendant toute la nuit, le diable ne cessa de secouer et
d’agiter dans tous les sens le lit dans lequel il pensait que le jeune homme s’était couché. Le lendemain, il
entra dans la chambre. "Te voilà? dit-il à Jean; tu n’es pas mort? – Non, dit Jean […]″.
У наведеному фрагменті в ролі ЧАРІВНОГО СУПРОТИВНИКА виступає диявол (diable), який,
запропонувавши Жану ліжко: Mets-toi dans ce lit, dit diable, мав ПІДСТУПНІ наміри le diable ne cessa
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de secouer et d’agiter dans tous les sens le lit dans lequel il pensait que le jeune homme s’était couché вбити
парубка вночі.
Наступним за кількістю визначень концептом (22%) у французьких народних казках є
ЗЛОБЛИВІСТЬ. За словником ″méchanceté n.f. 1. Caractère, comportement d’une personne méchante.
Méchant, -ante adj. qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire″ [5: 446]. Розгортання такого
концепту продемонструємо на прикладі французької народної казки "La Fille du Magicien et Les
Cachettes à découvrir″ [7]:
A midi, quand le sorcier revint et vit les quatres compagnons avec la jeune fille au milieu d’eux, il
éprouva une telle rage que l’une des trois ceintures de fer qui lui entouraient les reins se brisa avec fracas.
[…] Alors sa colère fut si grande que sa troisième ceinture sauta et que, lui aussi, comme ses anciennes
victimes, se trouva changé en statue de pierre.
У наведеному прикладі, чаклун ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК відчуває ЛЮТЬ (rage) ″почуття
роздратування, злості″ + ГНІВ (colère) ″почуття сильного обурення, роздратування″ =
ЗЛОБЛИВІСТЬ, що стає причиною перетворення персонажа на кам’яну статую se trouva changé en
statue de pierre, подібно до людей comme ses anciennes victimes, яким він завдав шкоди. Про силу та
ступінь глибини почуттів чаклуна свідчить вживання вказівного займенника une telle rage та
підсилювальної частки sa colère fut si grande.
Однією з характеристик актанта ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК є ДУРІСТЬ. НАЙДУРНІШИМ,
тобто таким, якого легко обманути ″dupe n.f. personne que l’on trompe facilement″ [5: 45], є людожер
ogre dupé, fou, якого завжди перемагає кмітливий парубок. Проілюструємо розгортання такого
концепту на прикладі казки ″Le garçon qui vole les trésors de l’ogre″ [8]:
Le géant dit: – Je ne crois pas qu’il vous en ait joué pire qu’à moi…Il a volé mes bottes, il a volé la lune,
il a volé mon violon; et il a fait brûler ma femme et ma fille dans ma maison.
ДУРНИЙ людожер, який хотів з’їсти хлопця разом із друзями, не тільки не реалізував своїх
планів, а також через свою ДУРІСТЬ втратив дружину з дочкою il a fait brûler ma femme et ma fille й
позбувся чарівних чобіт, місяця та скрипки Il a volé mes bottes, il a volé la lune, il a volé mon violon.
Одним із концептів, що відображає статичні характеристики актанту ЧАРІВНИЙ
СУПРОТИВНИК, є його НЕНАЖЕРЛИВІСТЬ. Такий концепт виділено нами в 9% казок.
Проілюструємо розгортання такого концепту в казці ″Léopold″ [9]:
Etant arrivé dans un village, Léopold vit tout le monde en pleurs. Qu’ont-ils donc à pleurer, ces
imbéciles? Dit-il. On lui répondit qu’une princesse allait être dévоrée par une bête à sept têtes. […] Mais
éloignez-vous bien vite, si vous ne voulez pas que la bête vous mange…
Концепт СПРАВЕДЛИВІСТЬ (1% казок) є атрибутом тільки одного казкового актанта, що входить
до категорії ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК, а саме СМЕРТІ, яку в казці зображено у вигляді
СПРАВЕДЛИВОГО чоловіка ″juste adj. et n. qui se conforme à l’équité, en respectant les régles de la
morale ou de la religion″ [5: 403]. Розгортання концепту СПРАВЕДЛИВІСТЬ проілюструємо на
прикладі з казки ″La Mort parrain″ [10]:
La Mort tient l’enfant sur les fonts baptismaux, prend part au repas qui suit, et, pour récompenser
l’homme de l’avoir choisi, lui dit de se faire médecin. […] Voilà donc notre homme médecin, et il prédit
toujours à coup sûr l’issue de la maladie. Aussi est-il bientôt très recherché, et il devient riche en peu de
temps.
У французькій народній казці ″La Mort parrain″ СМЕРТЬ стає хрещеним батьком новонародженої
дитини, який із вдячності pour récompenser l’homme de l’avoir choisi допомагає батьку дитини обрати
професію лікаря, внаслідок чого останній стає заможною людиною il devient riche en peu de temps.
Концепт НЕПРИВАБЛИВІСТЬ, актанта ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК, виділено нами в 12%
казок. Такий концепт має дві логіко-тематичні лінії розгортання, а саме: НЕПРИВАБЛИВІСТЬ
вроджена та набута. НЕПРИВАБЛИВИМ є чудовисько з казки Bête à sept têtes, яке має сім голів, що
спричиняє його віднесення до класу МІФІЧНИХ ІСТОТ, що традиційно протиставляється в казці
класу ЛЮДИНА. Така істота має великий РОЗМІР та характеризується визначною СИЛОЮ, про що
свідчить наведений уривок з казки ″Léopold″ [9], де зображується чудовисько, що ламає дерева, які
стоять на його шляху: ″Un instant après, on entendit au loin dans le bois la bête qui brisait tous les arbres
sur son passage″.
Сфера динамічних Т-предикатів. Казковому актанту ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК у
французькій народній казці відповідає група предикатів, які відображають його динамічні якості та
слугують базою для утворення концептуального простору КПт (див. рис. 2):
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Рис. 2. Концептуальний простір (КПт ) образу ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК.
У сфері функцій ЧАРІВНОГО СУПРОТИВНИКА найтиповішим є концепт ЗАПОДІЯННЯ
ШКОДИ (29%). Відтворимо логіко-тематичні лінії розгортання вищезгаданого концепту у
французьких народних казках. Так, у казковій картині ″чарівного″ світу розгортання концепту
ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ відбувається таким чином: ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ = З’ЇДАННЯ +
РОЗБЕЩЕННЯ + ВБИВСТВО + ВИКРАДЕННЯ.
Однією з логіко-тематичних ліній розгортання концепту ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ є ВБИВСТВО,
яке в казках ЧАРІВНІ СУПРОТИВНИКИ здійснюють за допомогою ІНСТРУМЕНТУ (зброї або
інших предметів). Наведемо приклад з казки ″La Sœur infidèle″ [8]:
Quand il faut dresser le lit des mariés, Jeanne demande à s’en charger, commаnde à un forgeron trois
fourches de fer à pointes aiguës et les met dans le matelas, une à la tête, une au milieu, une au pied, de
manière que les pointes soient au ras des draps. Le soir, Jean se couche le premier, pousse un cri et meurt le
cœur traversé d’une pointe.
Наведений вище фрагмент демонструє, як підступна сестра замовляє в коваля ІНСТРУМЕНТ
вбивства − загострені вила trois fourches de fer à pointes aiguës, які вона рівномірно встромляє у ліжко
брата les met dans le matelas, une à la tête, une au milieu, une au pied, що стає причиною його СМЕРТІ.
Надзвичайно поширеним у казці є процедура З’ЇДАННЯ жертви ЧАРІВНИМ
СУПРОТИВНИКОМ. Особливо це стосується групи актантів, що належать до класу МІФІЧНА
ІСТОТА. Проілюструємо це прикладом із казки ″La Fille du Diable″ [7]:
Bientôt arrive le Vieux qui est le Diable. ″Je sens la chair fraîche, dit-il, il y a ici un chrétien! ″, et il
découvre le militaire qu’il déclare vouloir manger le lendemain″.
Даний фрагмент свідчить про те, що перша реакція диявола на присутність у його будинку
людини il y a ici un chrétien є негативною, тому що в християнській релігії диявол – це істота, яка
протистоїть БОГУ. Таким чином, ЛЮДИНА сприймається ним як засіб задоволення власних ницих
інстинктів, у даному випадку як їжа, свіжа плоть, запах якої диявол відчуває дуже гостро Je sens la
chair fraîche.
Таке ЗАВДАННЯ ШКОДИ, як ВИКРАДЕННЯ, може бути розтлумачене в текстах французьких
народних казок як ВИКРАДЕННЯ дитини (-), що має, як правило, негативне значення для розвитку
казкової колізії. У даному уривку з казки ″Le Magicien et son Élève ou l’Apprenti magicien″ [10] йдеться
про ВИКРАДЕННЯ дитини хрещеним з метою навчання його ЧАКЛУНСТВУ:
Il y est arrivé trois beaux messieurs à la porte.
– Bonjour, messieurs.
– Bonjour si vous voulez, monsieur. Nous allons êt’ le parain d’vot’ p’tit gars.
Nous allons l’emmener chez nous. Dans douze ans d’ici, vous viendrez l’voir, pas avant.
Даний концепт може мати іншу логіко-тематичну лінію розгортання, а саме ВИКРАДЕННЯ
чарівного предмета (+), який ліквідує певну недостачу в казковому світі. Причому й дитина, й
ЧАРІВНИЙ ПРЕДМЕТ стають ЗАСОБОМ досягнення ЧАРІВНИМ СУПРОТИВНИКОМ певної мети.
Висновки та перспективи дослідження. Проведене дослідження дозволило зробити висновки,
що у розгортанні концептуального простору казкового актанту ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК ми
вбачаємо розкриття прогнозуючої функції казки, яка виявляється в проекції казкової картини світу на
християнську мораль. Отже, демонстрація в казці пороків, що заслуговують на загальний осуд,
примушують читача провести паралель між архаїчним світом і сьогоденням, де випадки
насильницького позбавлення людини життя, канібалізму, педофілії й дотепер залишаються
реальністю.
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Есипович К. П. Образ ВОЛШЕБНОГО ПРОТИВНИКА во французской народной сказке.
Статья посвящена анализу семантической организации французской народной сказки. Цель
исследования состоит в выявлении концептуальной структуры содержания образа ″Волшебного
противника", и в воссоздании такого содержания с помощью языковых средств. Предложенный в
работе комплексный подход изучения сказочного образа, осуществлен в рамках когнитивной
поэтики.
Yesypovych К. P. The Image of the Magic Adversary in the French Folk Tale.
The article deals with the analysis of the semantic organization in the French folk tale. The research focuses
on the revealing the conceptual structure of the "The Magic Adversary" image content as well as on its
actualization by the linguistic means. The suggested comprehensive approach to the fairy tale image analysis
is accomplished in the framework of cognitive poetics.
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ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ PARTNERWAHL У ВІРТУАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено дослідженню концепту PARTNERWAHL у віртуальному дискурсі,
проаналізовано теоретичний матеріал та виявлено засоби об’єктивації даного концепту на основі
текстів анкет, електронних листів, чатів та форумів з німецькомовних сайтів знайомств, виявлено
особливості об’єктивації ознак концепту.
З появою та бурхливим розвитком нових інформаційних технологій відбувається перелом у
багатьох сферах людської діяльності. У ХХІ столітті важко вже навіть уявити людину без
комп’ютера, Інтернету, мобільного телефону, які з’явилися відносно нещодавно, але стали
незамінними для суспільства. Вони посягнули не тільки на ділові стосунки, але й посіли чільне місце
в особистому житті, і нікого вже не дивують віртуальні знайомства та віртуальний вибір партнера.
Як відомо, творці Інтернету вбачали у ньому новий спосіб передачі, збереження, пошуку та
представлення інформації. Але, як наслідок, сформувалось "нове соціокультурне середовище, яке
залишає відбиток на спілкуванні користувачів Інтернетом, і через те можна говорити про появу
нового типу дискурсу – віртуального" [1: 7].
Метою статті є дослідження характерних ознак концепту PARTNERWAHL, об’єктивованих у
віртуальному дискурсі. Об'єкт дослідження – мовні та немовні засоби об’єктивації концепту
PARTNERWAHL на предмет специфіки їхнього оформлення та використання у віртуальному
дискурсі. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання: окреслити
особливості віртуального дискурсу; виявити засоби об’єктивації концепту PARTNERWAHL у
віртуальному дискурсі.
Матеріалом дослідження є тексти анкет, електронні листи, чати та форуми з німецькомовних
сайтів знайомств.
Актуальність даної роботи зумовлена потребою ґрунтовного вивчення мови німецьких електронних
мас-медіа, а саме віртуального спілкування. Необхідне комплексне вивчення лінгвальних особливостей
текстів анкет, електронних листів, чату та форумів з німецькомовних сайтів знайомств, оскільки з появою
Інтернету відбулися значні зміни у житті людини, а це відображається і на спілкуванні, що в свою чергу
зумовлює виникнення нової лексики та символів. Аналіз вищезгаданого матеріалу дослідження дозволить
нам простежити основні структурні, когнітивно-семантичні та комунікативно-прагматичні властивості
концепту PARTNERWAHL/ВИБІР ПАРТНЕРА.
Дискурс як комплексна комунікативна категорія, медіа-дискурс та віртуальний дискурс зокрема,
виступають об’єктами численних досліджень різних наук: лінгвістики, соціології, психології,
етнографії, стилістики і філософії. Саме цій тематиці присвячені роботи таких видатних науковців як
О. С. Кубрякова, К. К. Серажим, А. М. Приходько, В. Й. Карасик, Ф. С. Бацевич, І. С. Шевченко,
А. О. Кібрик, В. Б. Кашкін [2; 3; 4; 5; 6].
Існують різні підходи щодо визначення цього терміну і на даний час немає його єдиної конкретної
дефініції. Дискурс – це субстанція, яка не має чіткого контуру та об’єму і знаходиться у постійному
русі. У Великому енциклопедичному словнику під редакцією В. М. Ярцевої знаходимо таке
трактування: "Дискурс – зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними,
соціокультурними, психологічними та іншими факторами. … Дискурс – це мовлення "заглиблене в
життя" [7: 136-137]. В. І. Карасик, О. В. Лутовинова вбачають під "дискурсом текст, занурений у
ситуацію спілкування " [1: 16; 3: 285], а "віртуальний дискурс – це текст, занурений у ситуацію
спілкування у віртуальній реальності " [1: 18]. Оскільки життя людини в сучасному глобалізованому
світі набирає все більшого темпу, то звичними стають фрази на зразок: "Не встигаю…", "Поспішаю…
", "Катастрофічно бракує часу… ". І дуже часто через такий цейтнот люди не мають змоги
поспілкуватися в реальному житті і шукають вихід із ситуації у віртуальній комунікації, вибираючи
тут собі партнера як для спілкування, так і для створення сім’ї або для укладення віртуального
шлюбу, що є не новим у наш час.
Як відомо, партнерські стосунки починаються з вибору партнера для подальшого спілкування,
спільного проживання або заснування сім’ї. Сім’я, як правило, це – уособлення кохання, затишку,
взаєморозуміння, підтримки та допомоги один одному у кожну хвилину. Щоправда і у наш час все
більше з’являється шлюбів за розрахунком, де перевага надається лише матеріальним благам, а не
людським якостям чи загальнонаціональним цінностям. У кінці ХХ та на початку ХХІ століття це
відчувається особливо гостро. Змінилося світобачення та світосприйняття людей і пріоритетними
© Застровська С. О., Пасик Л. А., 2011
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стають інші критерії вибору партнера. З приходом у повсякденне життя людини нових засобів
масової інформації, таких як комп’ютер та Інтернет, живе спілкування, на жаль, уже не відіграє такої
важливої ролі, як раніше, інколи людям навіть важко знайти потрібні слова при очній зустрічі. Велика
кількість населення має перед собою німого співрозмовника – комп’ютер, використовуючи для
контактування електронну пошту, чат та соціальні мережі. Усе це стало поштовхом до появи
Інтернет-сайтів віртуальних знайомств. Ця сфера – віртуальне спілкування – недостатньо досліджена
з точки зору лінгвістики.
У Німеччині популярними є такі сайти знайомств partnersuche-kostenlos.org, www.partnersucheleichtgemacht.de, www1.flirtcafe.de, ElitePartner.de, Dating-Cafe.de, www.elibis.de, PARSHIP.de,
Friendscout24.de, NEU.DE. bildkontakte.de, liebe.de, singletreffen.de та інші. У багатьох німецьких
журналах та книгах висвітлюється проблема віртуальних знайомств. Наприклад, у статті "Partnersuche
im Internet boomt " з журналу kwick.de автор пише: "Gleich und Gleich gesellt sich gern – auch im
Internet. Ob passende Blutgruppe, ähnlicher Musikgeschmack oder beidseitige Tierliebe: Der Traumpartner
ist nur einen Maus-Klick entfernt (два чоботи – пара – навіть в Інтернеті. Підходяща група крові,
подібні смаки у музиці чи спільна любов до тварин: партнер твоєї мрії віддалений від тебе лише
одним натиском мишки" (тут і далі переклад наш – С. О. Застровська, Л. А. Пасик) [8]. Тобто, як
бачимо, існують можливі (для кожного з претендентів – індивідуальні) критерії щодо відбору певного
кола з усіх розглянутих потенційних партнерів. Звертаємо увагу на наведені у даному фрагменті
фактори: підходяща група крові (passende Blutgruppe), подібні музичні уподобання (ähnlicher
Musikgeschmack) та спільна любов до тварин (beidseitige Tierliebe). Очевидно, усі вони містять
авторську іронію, бо партнерство на таких засадах навряд чи буде довготривалим. Інтернет-послуги
систематизуються тематично, що визначається на основі лексичного складу, наприклад:
1) Partnersuche im Internet – Пошуки партнера в Інтернеті (Singlebörse, Partnersuche, Traumpartner,
Traumpartnerin, kennen lernen):
... wenn du mit unserer Singlebörse auf Partnersuche gehst, lernst du ganz einfach und unkompliziert
deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin kennen. Vielleicht wartet dein Traumpartner bei uns ja
gerade auf dich!
2) Freizeit & Freundschaft – Вільний час & дружба (Freizeit und Freundschaft, nette Menschen, neue
Freunde, Gleichgesinnte, Freizeitaktivitäten, Sport und Urlaub ):
Partnersuche für Freizeit und Freundschaft: Lerne nette Menschen und neue Freunde kennen, Treffe
Gleichgesinnte für Freizeitaktivitäten wie Sport und Urlaub...
3) Mail & Chat – Мейл & чат (Online-Bekanntschaften, Email-Bekanntschaft, unterhalte dich)
Schließe nette Online-Bekanntschaften und unterhalte dich mit netten Singles aus ganz Deutschland.
Vielleicht wird ja aus einer netten Email-Bekanntschaft die Liebe deines Lebens [9].
Основною прагматичною функцією таких Інтернет-сайтів є рекламна: привернути увагу
користувачів та переконати їх скористатися запропонованою послугою. Це засвідчує мовне
оформлення розміщених на відповідних Інтернет-сторінках текстів:
1) експліцитне вираження спонукання – вживання наказових речень з відповідно підібраним
лексичним матеріалом (приклади 2 і 3);
2) імпліцитне вираження спонукання – вживання умовних речень, лексичне наповнення яких
"обіцяє" здійснення мрії за умови скористатися запропонованою послугою (приклад 1)).
При цьому можуть вживатися речення з модальністю припущення (vielleicht) та окличною
інтонацією, які слугують переконливим аргументом, чому саме варто скористатися Інтернетпослугою: це – шанс досягти бажаної мети (приклади 1 і 3).
Крім того існують спеціальні програми, так звані фільтри, які допомагають не марнувати часу, а
полегшують пошук. Клієнти можуть задати певні критерії, які їм важливі, і робити вибір уже серед
меншої кількості потенційних партнерів [10].
Під час реєстрації на сайті знайомств претендент повинен заповнити анкету, відповівши на усі
запропоновані питання. Отже, однією з особливостей віртуального дискурсу є те, що він є керованим
(опосередкованим) модератором та протікає за такою схемою:
модератор сайту (М) – суб’єкт вибору (Р1 = Partner 1);
об’єкт вибору (Р2 = Partner 2) – модератор (М);
суб’єкт вибору (Р1 = Partner 1) – модератор (М) – об’єкт вибору (Р2 = Partner 2).
Спілкування відбувається не прямо, а через третю особу, принаймні спочатку. Модератор
розробляє сайт за своєю ініціативою, включає в перелік до анкети важливі, на його думку, питання, а
відвідувачі сайту керуються ними під час пошуку. Частина питань є конфіденційними і не
розголошуються іншим особам, а решта – це якраз відомості, які слугують орієнтиром для здійснення
вибору. Анкети містять такі питання: нік (Nickname), стать (Geschlecht), вік (Alter), знак зодіаку
(Sternzeichen), країна (Land), мова (Sprache), статус (Flirt-Status), пошук (Suche), поштовий регіон
(PLZ-Region), відомості про себе (Über mich), кого і що я шукаю (Wen ich suche; Was ich suche),
зовнішність (So sehe ich aus), мій вільний час (Was mache ich in meiner Freizeit), короткі біографічні
дані (Biographische Info), хобі (Hobbys), прибутки (Einkommen) та ін. Як приклад розглянемо дві
анкети із сайту http://www1.flirtcafe.de (див. табл. 1):
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Таблиця 1.
Анкети Р1 та Р2
Allgemeine Info Nickname:
Geschlecht:
Alter:
Sternzeichen:
Land:
Sprache:
Flirt-Status:
Suche:
PLZ-Region:
Über mich
Was mich ausmacht:

Wen ich suche
Suche Leute für:
Was ich suche:

So sehe ich aus
Augenfarbe:
Haarfarbe:
Figur:
Größe (in cm):
Gewicht (in kg):
Was mache ich in meiner
Freizeit Interessen:

Mann [10]

Frau [11]

ForbiddenMinds
männlich
37
Fische
Deutschland
Deutsch
Single
Frauen
4
Da ich kein Selbstdarsteller bin
fällt es mir schwer mich hier zu
präsentieren. Von daher frag mich
einfach nach dem, was du gerne
wissen möchtest...

winterelfe1978
weiblich
32
Schütze
Deutschland
Deutsch
Single
Männer
4
Also, ich liebe Tiere, Musik, Irland,
Fliegen, das Meer, Lachen...und noch
ganz viele andere Dinge. Ich denke, ich
bin ganz lustig, kann gut zuhören, bin
romantisch, ab und an auch ziemlich
chaotisch und ziemlich verrückt. Ich
mag keine Langweiler, keine
Ungerechtigkeit und ich hasse es, wenn
ich im Supermarkt an der Kasse stehen
muss.
Dating & Beziehung, Flirten &
Abenteuer

Dating & Beziehung, Hobbies &
Freunde treffen, Flirten &
Abenteuer.
Vielleicht Dich?

Ich suche jemanden, mit dem ich endlos
reden kann und mit dem ich mich
wortlos verstehen kann. Du solltest
mindestens genauso chaotisch und
verrückt sein wie ich. Außerdem
solltest du Reisebegeistert sein. Ich will
doch auch endlich wieder verliebt sein!

graublau
dunkelblond
schlank
186
80

blau
blond
normal
170
59
Freunde treffen, Essen gehen, Musik
hören, Reisen.

Sport:
Musik:
Bevorzugte Küche:

Kino, Musik machen, Essen gehen,
Musik hören, künstlerisches
Schaffen
Radfahren.
Charts, Techno/House, Pop
Italienisch, Chinesisch, Fast Food

Lieblingsbücher:

-

Lieblingsfilme:

Navy CIS, Boston Legal

Ich blätter nur in Reiseprospekten rum.
Pretty Women, Herr der Ringe, Save
the last Dance, Million Dollar Baby,
Hundkatzemaus, Voxtours, Wolkenlos,
Desperate Housewives.

Lieblingssendungen:
Biographische Info
Ausbildung:
Beschäftigung:
Sprachen:
Ethnische Herkunft:
Religion:
Raucher:

Abitur
Deutsch, Englisch
Europäisch
Konfessionslos
Nichtraucher

Abgeschlossenes Studium
Angestellter
Deutsch, Englisch
Europäisch
Evangelisch
Nichtraucher
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Як засвідчують наведені анкети, специфікою оформлення та вживання мовних одиниць у
віртуальному дискурсі є:
1) номінативний стиль – у анкетах домінують ключові слова, здебільшого іменники
(Nickname, Geschlecht, Alter, Sternzeichen, Land, Sprache, Flirt-Status, Suche, PLZ-Region,
Ausbildung, Beschäftigung, Sprachen, еthnische Herkunft, Religion, Raucher та ін.);
2) рефлексивні питання – тобто суб’єкт вибору звертається до самого себе (Was mich
ausmacht, Was mache ich in meiner Freizeit, Was ich suche, Wen ich suche);
3) еліптичність – переважають еліптичні речення, що зумовлюється анкетним стилем
(Vielleicht Dich, Hobbies & Freunde treffen, Essen gehen, Musik hören, Musik machen та ін.);
Рефлексивні питання спричиняють самопрезентацію Р1 та Р2 – потенційних партнерів, що є
другою особливістю віртуального дискурсу. Кожен прагне показати лише свої найкращі сторони,
внаслідок чого відбувається уникання негативних характеристик, що не виключає "вибір кота в
мішку".
Це поетично висловлює Ганс Селдрон у своєму вірші "Partnerwahl im Internet" [11]. На його думку
до пошуків партнера в Інтернеті вдаються сором’язливі, несміливі люди – саме таким був герой його
вірша:
…Es war ein junger Mann aus Schlüchtern
zur Brautschau leider viel zu schüchtern.
Darum hat er nach einer Braut
im Internet sich umgeschaut…
Вибір – надзвичайно великий:
… Das Angebot, es war famos
und die Auswahl riesengroß…
Молодий чоловік орієнтувався якраз на те, що написано в анкеті і нарешті зупинився на одній
дівчині:
…Schöne Worte, zuckersüß
versprachen ihm das Paradies…,
яка, на його думку, після усього прочитаного, була просто ангелом, але при очній зустрічі
з’ясувалося, що самопрезентація на сайті зовсім не відповідала дійсності:
…Doch als die Braut entstieg dem Zug,
wurd’ offenkundig der Betrug.
Er traute seinen Augen nicht:
die Braut – ein Superschwergewicht…
Віртуальний дискурс послуговується і невербальними засобами. Зокрема, біля кожного профілю
з’являються умовні графічні позначення, наприклад:
- Datingfaktor – визначається кількість балів, які співпадають при аналізі анкет, чим вища
кількість балів, тим більше претенденти підходять одне одному;
– zu Favoriten – ті, хто найбільше сподобався, потрапляють у список фаворитів;
– Gästebuch – гостьова книга, де реєструються всі, хто заходив на твою сторінку;
– Fotoalbum – фотоальбом;
– jetzt chatten – поспілкуватися відразу в чаті [12; 13].
Отже, особливості віртуального дискурсу відображаються і на об’єктивації концепту
PARTNERWAHL. До таких особливостей слід віднести: заданість (модератором) характеристик
потенційних партнерів активізують такі ознаки даного концепту: [Geschlecht], [Alter], [Sternzeichen],
[Land], [Sprache], [Flirt-Status], [Äußeres], [Interessen], [Freizeitaktivitäten]; кінцева мета пошуку
партнера зумовлює активацію таких концептуальних ознак: [Flirten & Abenteuer], [Dating &
Beziehung], [Hobbies & Freunde treffen].
Не зважаючи на недосконалість вибору партнера у віртуальному дискурсі, аналіз різних анкет
дозволить встановити пріоритетні критерії здійсненого вибору та конкретизувати термінальне
заповнення слотів фреймової структури концепту PARTNERWAHL [14]. Дослідження у цьому
напрямку буде тривати.
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Застровская С. А., Пасик Л. А. Объективация концепта PARTNERWAHL в виртуальном
дискурсе.
Статья посвящена исследованию концепта PARTNERWAHL в виртуальном дискурсе,
проанализирован теоретический материал и выявлены средства объективации данного концепта на
основании текстов анкет, электронных писем, чатов и форумов из немецкоязычных сайтов
знакомств, выявлены особенности объективации признаков концепта.
Zastrovska S. O., Pasyk L. A. Objectification of the Concept PARTNERCHOICE in the Virtual Discourse.
The article deals with the research of the concept PARTNERCHOICE in the virtual discourse. The means of
the objectification of this concept on the material of the texts of forms, chats and forums from the German
Internet-sites are characterized and the specific features of the concept PARTNERCHOICE in this type of the
discourse are revealed.
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КОРЕЛЯТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ
НОМІНАЦІЙ У ПРОЕКЦІЇ НА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ДЕНОТАТ
У статті подано фрагмент опису можливих параметричних ознак корелятивності у зіставлюваних
дієслівних системах української та англійської мов. Автор аналізує українські та англійські дієслівні
номінації процесуального мікроденотата "дія, супроводжувана ознакою зміни/пошкодження", на
матеріалі тлумачних, перекладних словників та словників синонімів.
Мета дослідження полягає у виявленні спільних і відмінних ознак дієслів української та
англійської мов у їхніх однослівних номінаціях процесуальних денотатів.
Предмет аналізу – дієслівні системи української та англійської мов. Об’єкт аналізу – українські
та англійські дієслова із значенням дії, супроводжуваної зміною об’єкта. Дослідження виконане на
матеріалі 400 українських та 400 англійських дієсловоназв, відібраних із тлумачних, перекладних
словників та словників синонімів.
Семантичний макрокомпонент дієслівної категорії "процесуальність" виступає в семантичних
категоріях: дії, стану, процесу, відношення, кожна з яких, маючи свої диференційні виміри, включає в
себе відповідну кількість підкатегорій (підкатегорійних семантичних визначеностей), які в
денотативно-сигніфікативному аспекті кваліфікуємо як процесуальний мікроденотат [1: 63-65].
Процесуальний мікроденотат "фізична дія, супроводжувана якісною зміною об’єкта", є одним із
значеннєвих варіантів процесуального мікроденотата "фізична дія" процесуального денотата "дія" [2:
52].
В описувану групу номінацій входять українські та англійські дієслова у всіх властивих мовам
словоформах, які позначають фрагменти дійсності з такими притаманними їм ознаками:
процесуальність, що виступає як фізична дія (каузація), у результаті якої якісно змінюється
каузований об’єкт у плані планованого мовцем прагматичного удосконалення, поліпшення його
внутрішньої (зовнішньої) сутності чи отримання бажаного результату: укр. голити – знищувати
волосся, щетину, зрізати під корінь спеціальним засобом (бритвою) – англ. to shave; видавлювати –
добувати вміст (як правило, рідину: сік, воду) здавлюванням, пресуванням, змушуючи вийти вміст
рідини назовні – англ. to press out, to wring out, to squeeze out; затирати – чистити (почистити) кусок
поверхні чого-небудь, ліквідовуючи з нього бруд, п’ятна відповідними рухами руки, ганчірки, як
правило, за допомогою води чи іншої рідини – англ. to wipe out, to efface.

Функціонально-семантичне поле номінацій цього мікроденотата в українській та англійській
мовах об’єднує:
– однослівні дієслівні назви: укр. голити(ся), поголити(ся), виголити(ся) попоголити(ся),
вентилювати, чистити, почистити (повітря), вибивати (вибити) (одяг, килим, подушки), виводити
(вивести) (бруд, плями), вижимати (вижати), повижимати, поповижимати, видавлювати
© Іваницька Н. Б., 2011
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(видавити), повидавлювати, поповидавлювати, вичавлювати (вичавити), повичавлювати,
поповичавлювати, корчувати (викорчувати), викорчовувати, повикорчовувати, поповикорчовувати,
сморкати(ся), висморкувати(ся), висморкати(ся), витирати(ся), витерти(ся), повитирати(ся),
поповитирати(ся), затирати (затерти), позатирати, попозатирати, замивати (замити),
позамивати, мити(ся), помити(ся), відмивати(ся), відмити(ся), повідмивати(ся), поповідмивати(ся),
підмивати(ся), підмити(ся), зачищати (зачистити), позачищати, попозачищати, косити (скосити),
покосити, попокосити, купати(ся), покупати(ся), викупати(ся), попокупати(ся), мести (вимести),
вимітати, обмивати(ся), обмити(ся), умивати(ся), промивати (промити), полоскати (сполоскати),
виполоскати, пополоскати, відтирати (відтерти), протирати (протерти), потирати (потерти),
попотерти, чистити (почистити), відчищати (відчистити), розчищати (розчистити),
попочистити, полоскати (пополоскати), виполіскувати (виполоскати), прополіскувати
(прополоскати), полоти (сполоти), пополоти, прополювати (прополоти) та ін. – англ. to shave
(oneself), to ventilate, to air, to fan, to clean, to beat, to dust, to remove (stains), to dry, to brush, to dust, to
sweep(the floor), to scrub, to reap, to corn, to efface, to mow, to swim, to sweep, to wash, to weed, to gargle,
to gut, to dissect, to dismember, to air, to fan, to wash, to sieve, to sift, to didde, to filter, to bolt, etc.;
– англійські фразові назви: to press out, to wring out, to squeeze out, to uproot, to slip out, to shake out,
to clean (up, out), to wipe out (up), to smooth (out), to wipe (off), to rub (out), to brush (up), to rub over, to
wipe over, to wash off, to hack off, to chop off, to shake out, to pour off, etc.;
– описові конструкції: укр. прокладати борозну; англ. to blow one’s nose, to wipe oneself (up), to
cause to fall by shaking, to give oneself a brush down.
Типову семантику цієї групи дієслів концентрують базові дієслова: укр. чистити, очищати (щось
від чогось зайвого, брудного, небажаного, шкідливого), виводити (щось зайве, небажане, брудне з
чогось) – англ. to clean (smth.), to remove (smth. from smth.)
Дослідивши еквівалентність дієслівних номінацій мікроденотата "фізична дія, супроводжувана
якісною зміною об’єкта", виявлено таку закономірність:
– українські дієслова узагальненої (широкої) семантики, що реалізують інтегральну сему,
корелюють із кількома англійськими дієсловами конкретної (вужчої) семантики: укр. чистити,
вичищати (ретельно ліквідовувати пилюку, бруд з кого-, чого-небудь, роблячи його чистим,
позбавленим бруду – англ. to clean (up, out), to brush, to dust, to wipe (a surface), to sweep (the floor), to
scrub (by robbing); укр. вижимати – англ. to press out, to squeeze out; укр. вибивати – англ. to clean, to
beat, to dust; укр. вентилювати – англ. to ventilate, to air, to fan; укр. потрощити – англ. to gut, to
dissect, to dismember;
– українські дієслова виявляють обмежену (здебільшого єдину) кореляцію з англійськими
дієслівними найменуваннями: укр. жати – англ. to corn; укр. корчувати – англ. to uproot; укр.
плювати (випльовувати) – англ. to spit (out); укр. косити – англ. to mow; укр. полоскати (рот, горло) –
англ. to gargle;
– українські префіксальні дієслова типово корелюють із фразовими англійськими дієсловами: укр.
стесувати – англ. to hack off; укр. зчищати – англ. to clean off; укр. стирати – англ. to shake off; укр.
змивати – англ. to wash off; укр. протирати – англ. to rub over, to wipe over; укр. витряхати – англ. to
shake out; укр. випльовувати – англ. to spit out; укр. вижимати – англ. to press out; укр. вичищати –
англ. to clean up (out); укр. здувати – англ. to blow away;
– на українську дієслівну номінацію впливають денотативні значення предметів-об’єктів
каузованої фізичної дії:
англ. to wash (to clean with liquid)
укр. мити

укр. умиватися,
обмивати (face)

укр. промити
(eyes)

укр. полоскати
(mouth, throat)

– у корелятивні відповідники українських та англійських номінацій процесуального мікроденотата
"фізична дія, супроводжувана якісною зміною об’єкта", вступають описові конструкції із дієсловами
широкої, нерідко збідненої, семантики: укр. промивати – англ. to make (a cut, wound etc.) clean or
pure; укр. полоти, прополювати (город, грядки) – англ. to do some weeding; укр. купати – англ. to give
(a person, domestic animals) a bath;
– у процесах кореляції неабияку роль відіграють адвербіальні слова, що виступають у ролі
підсилювачів семантики дієслів: англ. to rub over, to wipe over – укр. витирати (протирати) насухо.
Окрему групу в аналізованих дієсловах складають назви, що виражають дію, супроводжувану
зміною об’єкта. Поняття "зміна (пошкодження)" асоціюється із заміною того, що було, на інше
(неприємне, непривабливе, недостойне, аморальне). Ці дві назви разом називають процесуальний
мікроденотат, як третій член зіставного аналізу сукупності виражальних засобів, об’єднаних у
функціонально-семантичне поле (ФСП) обох зіставлюваних мов.
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У загальноприйнятому сенсі, відомо, дії (діяльність), відмежовуючись від стану, процесу,
відношення, диференціюють на дії: фізичні, розумові (інтелектуальні), психічні. Хоча практично
важко буває однозначно віднести те чи інше дієслово до конкретної групи [3; 4; 5].
До українських дієслів вузької семантики заболочувати (заболотити) – перетворювати
(перетворити) в болото, забруднювати(ся), задрипувати(ся) (задрипати(ся)) – намочити ноги,
забруднити одяг, взуття, ходячи по болоту [6: ІІІ :115], забрьохувати(ся) (забрьохатися) – ідучи,
забризкуватися водою, росою, забруднювати(ся) болотом, заляпувати(ся) (заляпатися),
затьопувати(ся) (заляпуватися), діал. зальопатися – покриватися плямами чого-небудь рідкого [6: ІІІ
:199) – дієслівні еквіваленти в англійській мові відсутні.
Зміну зовнішніх (частіше) чи внутрішніх (рідше) властивостей об’єктів у результаті впливу на них
фізичних дій осіб виражають українські префіксальні дієслова (з префіксом за-): забруднювати(ся),
забрудняти(ся), закупорювати(ся) (закупорити(ся)), засмічувати(ся) (засмітити), заболочувати,
захаращувати(ся) (захарастити), задрипувати(ся), задрипати(ся), забрьохкувати, затьопувати(ся)
(затьопати(ся)).
Дієслово забруднювати(ся) (забруднити(ся)) є словом широкої семантики: дія, виражена цим
дієсловом, охоплює досить широке коло об’єктів.
Дієслово забруднювати (забруднити) з експлікованим обов’язковим об’єктом (релятивної
семантики) має значення "робити кого-, що-небудь брудним" (забруднювати папір, костюм, ліс і т.д.)
або "розчиняти, розпилювати (у воді, повітрі) речовину, що надає чому-небудь брудного кольору чи
робить його непридатним, шкідливим для використання" (забруднювати повітря, атмосферу,
довкілля). В англійській мові вживаються дієслівні еквіваленти to soil, to contaminate, to dirty (to make
dirty), to pollute [7: 188]: to soil – to make smth. dirty, especially with waste from your body [7: 1367]: to
soil water; to contaminate – to make a place or substance dirty and dangerous by adding smth. to it, for
example chemicals or poison [7: 291]; to dirty – to put or leave marks on smth. and make it no longer clean
[7: 3800]: to dirty one's shirt, dress; to pollute – to make something dangerously dirty and not suitable for
people to use [7: 1090]: to pollute air, to soil).
Порівняльний аналіз дієслівних номінацій української та англійської мов, що включають розмовні
варіанти, показує розгалужену систему префіксальних українських дієслів, які конкретизують
номінування різних аспектів мікроденотата в розмовному мовленні: укр. запоганювати (запоганити),
заплямовувати (заплямувати), запаскуджувати (запаскудити). Водночас у системі англійських
дієслів виявлено послідовність у чітких номінаціях мікроденотата з конкретизацією прихованих
об’єктних сем, які деталізують відповідні лексеми щодо їхньої онтологічної своєрідності: укр.
засмальцьовувати (забруднювати чимось масним) – англ. to spot (to dirty with grease); укр.
замацувати (забруднювати плямами) – англ. to stain, to dumb over; укр. заяложувати (забруднювати
чимось жирним) – англ. to soil, to grease; укр. засалювати (забруднювати салом, жиром) – англ. to
soil, to make greasy; укр. замурзувати (забруднювати обличчя) – англ. to soil, to dirty, etc.
У цих і подібних випадках наявною є імпліцитна (прихована) сема мети, що реалізує "негатив" дії:
"впливати небажано, погано, шкідливо, мати небажаний, поганий, шкідливий наслідок" – "to have a
bad effect".
Визначаючи дієслова української та англійської мов, що виражають зазначений мікроденотат, ми
відбирали дієслова у їхньому прямому значенні. У семантико-синтаксичній структурі речення такі
дієслова виконують функцію предикатної синтаксеми – предиката дії, що позначає діяльність, яка
породжується діячем і ним активно й безпосередньо стимулюється. Така умова дозволила більшменш однозначно визначити й обмежити склад дієслів, ізолювавшись на першому етапі аналізу від
надзвичайно великої кількості дієслів із переносним значенням.
Функціонально-семантичне поле номінацій процесуального мікроденотата "дія, супроводжувана
ознакою "зміна-пошкодження", складають у обох мовах переважно дієслівні номінації: укр. жувати
(пожувати), нищити (знищити), шкодити (пошкодити), переводити (перевести (харчі), нівечити
(понівечити), калічити (скалічити, покалічити), партачити (спартачити, перепартачити),
розбещувати (розбестити), тринькати (розтринькати), марнувати (змарнувати), марнотратити,
гайнувати (згайнувати), засмічувати (засмітити), забруднювати(ся), бруднити (забруднити(ся),
заболочувати, задрипувати(ся) (задрипати(ся), забрьохкувати(ся) (забрьохкати(ся) та ін. – англ. to
spoil, to damage, to ruin, to destroy, to squander, to deprave, to corrupt, to debauch, to prevent, to
deteriorate, to mar, to contaminate, to cripple, to lame, to maim, to mangle, to mutilate, to disable, to waste,
to dissipate, to squander, to lavish, to dally (away), to disfigure, to deface, to distort, to deform, to mutilate,
to loaf, to annihilate, to extinguish, to abolish, to demolish, to soil, to dirty, to pollute, to litter, etc. У це
функціональне поле включно можливі (зафіксовані в словниках), хоча рідко вживані в мовленні,
описові конструкції та фразеологізми: укр. виводити з ладу, перетворюватися в гірше, завдавати
шкоди, пускати за вітром, ставати (стати) на заваді, завдавати шкоди – англ. to put out of action, to
go to ruin, to upset someone’s apple, to make dirty, to lead a loose life, to waste (to kill) time, to cart, to get
out of order, to off, to go bad, to become tainted.
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У ФСП засобів вираження процесуального мікроденотата "дія, супроводжувана ознакою "зміна
/пошкодження" входять: описові конструкції, які побудовані за типовими моделями і включають до
свого складу синсемантичні дієслова, що разом із обов’язково залежними від них словоформами
утворюють відповідні семантичні єдності: укр. робити погане, змінювати щось на гірше,
перетворювати щось на гірше, ставати балуваним (розбещеним, неслухняним, аморальним),
виводити з ладу та ін. – англ. to make dirty, to make greasy, to have a bad effect, to put out of action, to
encourage smb. to start behaving bad, to change smth. in an unnatural way, to go to ruin, to fall into ruin, to
get out of hand, to become undisciplined, to become slovenly, to acquire low habit, etc.
Онтологія дієслівних найменувань процесуального мікроденотата "дія (фізична діяльність),
супроводжувана зміною/пошкодженням", може бути зведена до узагальненої визначеності: "щось
було (не було) позитивним, нормальним (хорошим) → щось змінилося → щось стало (зробилося)
гіршим (небажаним, негативним), зовсім поганим". Ця ознака притаманна усім дієсловам обох мов,
хоча кожна з них по-своєму (узагальнено чи більшою мірою конкретно) відтворює її дієсловами в їх
лексичному значенні. Пор., наприклад, укр. псувати – англ. to spoil і укр. псувати – англ. to damage
(псувати щось фізично чи морально), укр. розбещувати (молодь) – англ. to corrupt (to encourage) (the
youth); укр. калічити – англ. to cripple (to lame, to maim, to mangle).

Яблука починають
гнити
Він зірвав мій план
Моя сестра балує
дитину
Погана погода
попсувала їхні канікули
Він сам підірвав свій
шанс на успіх
Вітер зламав квіти в
моєму садку
Хлопець забруднив книгу
Я перетримала пиріг
(перепекла)
Не заношуй новий одяг

Процесуальний
мікроденотат "дія –
пошкодження"
базові дієслова
укр.псувати(ся)–
англ. to spoil

Англ. to spoil – to spoil – to spoil – to spoil – to spoil – to spoil – to spoil
– to spoil

Українська мова
Він зламав іграшку

Укр. ламати(ся) (зламати(ся)), гнити (згнити), підривати
(підірвати), балувати(ся) (розбалувати(ся)), псувати (зіпсувати),
перетримати, перепекти, заношувати та ін.

Українські та англійські дієслівні номінації процесуального мікроденотата "дія,
супроводжувана ознакою "зміна/пошкодження"
Англійська мова
He has spoiled the toy
The apples are beginning
to spoil
He has spoilt my plan
My sister spoils the child
Bad weather has spoilt
their holidays
He spoilt his chances of
success (OD, p. 591)
Wind has spoilt the flowers
in my garden
The boy spoilt the book by
making it dirty
I spoilt the cake by
overbaking it

Don’t spoil your new
clothes by wearing them
too much
Для обох мов характерною є наявність у реченнях із такими дієсловами напівобов’язкових
придієслівних
компонентів
із
синкретичним
об’єктно-обставинним
значенням.
Їхню
напівобов’язковість підтверджує явище трансформації з другорядної підрядної (дещо структурно
зміненої) частини в позицію головного (підметового) компонента формально-граматичної структури
речення: укр. Зовсім спотворилося її обличчя шрамом → Шрам спотворив її обличчя (З журн.);
Прости мене, що я наробила тобі стільки горя! Що я полином та терном присипала тобі
доріженьку, отруїла твою старість гіркою отрутою (І. Нечуй-Левицький) → Отрута отруїла
старість; Миколу зовсім скалічили, коли зробили останню операцію, яку назвали невдалою (З газет)
→ Остання (невдала) операція скалічила Миколу. – англ. My grandmother spoils Ann with toys and
candy → Toys and candy spoil Ann (Ann’s teeth); Food will spoil if the temperature in your freezer rises
above 8° C [8: 1388] → The temperature in the freezer above 8° C will spoil food.
Подібно до дієслова псувати, українське дієслово руйнувати також має кілька англійських
еквівалентних назв: to demolish, to destroy, to wreck, to cast down, to overthrow, to subvert, to raze to the
ground (вщент).
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Кількаваріантними є також англійські еквіваленти до українських дієслів мучити, знущатися: укр.
мучити – англ. to torment, to rack, to torture, to wring, to excruciate; укр. знущатися – англ. to treat
(cruelly), to mock, to ridicule.
На відміну від базових дієслів укр. псувати – англ. to spoil, дієслова укр. калічити – англ. to
cripple, із імпліцитною денотативною семою "найвищий ступінь вияву негативу" у досліджуваному
ФСП дієслівних систем, виявляє свою специфіку в тому, що українському дієслову калічити
(покалічити) відповідає кілька англійських дієслівних номінацій, які є мало чим відмінними щодо
їхнього лексичного значення.
У результаті аналізу виявлено, що імплікована (прихована) сема "негатив (негативний вплив на
об’єкт)" у семантиці аналізованих дієслів може виступати в різних варіантах: могла бути
індивідуальною (Кіт подряпав дитину), загальною (Дитина порізала палець), морально-етичною
(Бабуся потакає внукові), соціальною (Погана музика розбещує молодь).
Є в українській мові специфічні загальновживані дієслова, що не мають спеціальних англійських
еквівалентів; їхню семантику витлумачують за допомогою базових українських дієслів: укр.
занапащати (вік) – англ. to ruin, to destroy, to spoil; укр. нівечити – англ. to spoil, to ruin.
Отже, проаналізовані групи дієслівних номінацій української та англійської мов виявляють
загалом кореляцію щодо номінацій процесуального денотата, обмеженого значенням "фізична дія,
каузована на об’єкт". Такий семантичний параметр можна кваліфікувати як мікро-tertium
comparationis ("третій член" зіставного аналізу) [5; 9].
Запропонований підхід до зіставного аналізу дієслівних систем української та англійської мов, на
наше переконання, є перспективним: а) у плані поєднання обох макрокомпонентів універсальної
дієслівної категорії "процесуальність" (семантичного та формального) та б) у плані зіставного аналізу
різних груп дієслівних номінацій нерозчленованих і розчленованих процесуальних денотатів.
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Иваницкая Н. Б. Коррелятивные особенности некоторых украинских и английских номинаций в
проекции на процессуальный денотат.
В статье представлен фрагмент описания возможных параметрических признаков
коррелятивности в сопоставляемых глагольных системах украинского и английского языков. Автор
анализирует украинские и английские глагольные номинации процессуального микроденотата
"действие, сопровождающееся признаком "изменение/ повреждение" на материале толковых,
переводческих словарей и словарей синонимов.
Ivanytska N. B. Correlation Peculiarities of Some Ukrainian and English Nominations in the Projection
of Process Denotation.
The article presents the part of the investigation devoted to the possible parameters which can be used as the
indication of formal correlation between Ukrainian and English verbal systems. The author analyzes
Ukrainian and English verb nominations of process microdenotation "an action which is characterized by
"change/damage feature", based on the material of explanatory, translation dictionaries, dictionary of
synonyms.
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ЕНДРЮ ЧЕСТЕРМАН ПРО НОРМИ Й ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ
Стаття присвячена аналізу поглядів Е. Честермана, Ґ. Турі та Т. Германса щодо норм і
еквівалентності перекладу. Порівнюються прескриптивний і дескриптивний напрями науки,
висвітлюються їхні позитивні й негативні сторони. Робиться висновок щодо схожості поглядів
дослідників на завдання перекладознавства і роль еквівалентності у сучасній теорії перекладу та на
різницю щодо норм і соціологічного повороту науки.
Об’єктом даної статті є категоріальний апарат сучасного перекладознавства, предметом – такі
поняття, як "норма перекладу" та "еквівалентність". Мета дослідження – визначення ставлення
провідних теоретиків перекладу до цих понять. Актуальність розглянутих питань полягає в
постійному інтересі до розвинення і зміни термінологічного апарату молодої науки. Новизна, на наш
погляд, міститься в комплексному порівняльному аналізі поглядів на вищезазначені проблеми Ендрю
Честермана, Ґідеона Турі й Тео Германса. Матеріалом розвідки слугували опубліковані твори цих
трьох науковців.
Проблема еквівалентності як явища виникла, ймовірно, ще за часів Давнього Риму, коли Цицерон
нотував свої міркування щодо власних перекладів праць давньогрецьких ораторів. Еквівалентності як
терміну й поняттю найбільшу увагу приділяли вже у ХХ столітті: тут можна згадати і теорію рівнів
еквівалентності, і проблему розрізнення еквівалентності й адекватності. Як відомо, досить довгий час
"якість перекладу" визначалась саме за наявністю (чи відсутністю) еквівалентності між джерельним і
цільовим творами, а сам термін містився у центрі наукового підходу, який отримав назву
"прескриптивізм". Поняття ж норми перекладу виникло вже у ХХ столітті, а хвиля наукових робіт з
цього питання піднялась у другій половині ХХ століття (Е. Честерман, Ґ. Турі, Т. Германс та ін.). Це
явище стоїть у центрі соціологічного напрямку теорії перекладу й становить ядро т.зв.
дескриптивного підходу.
У даній статті робиться спроба проаналізувати ставлення Е. Честермана [1] до позиції його колег
щодо вищезазначених питань. Свою "відповідь" Ґ. Турі й Т. Германсу Е. Честерман починає з аналізу
функцій, що їх виконувало поняття "норма", коли воно тільки увійшло до перекладознавства. Як
зазначає дослідник, тоді воно пропонувало вирішення двох типів проблем. По-перше, воно давало
змогу відійти від традиційного підходу: за тих часів більшість міркувань про переклад "були в тому
чи іншому вигляді прескриптивними – перекладачі висували загальні принципи того, яким має бути
переклад", чи звертались до них як важливих аргументів на користь правильності власної роботи.
Сучасні науковці, завдяки поняттю норми, можуть не надавати конкретних рекомендацій, а, замість
цього, описувати норми, які існують у певній культурі й у певний проміжок часу. У такій ситуації, за
словами Е. Честермана, певного перекладу вимагають саме норми, а зовсім не науковці. Дослідник
пояснює: "норми сприймаються людьми, що виконують переклад, як прескриптивні, тобто
регламентуючі. Порушити такі норми означає наражатися на критику, але, звісно, така поведінка
може привести й до встановлення нових норм". Він погоджується із Ґ. Турі, який підкреслює: саме
через це норми мають першочергову важливість у підготовці перекладачів у їх оволодінні професією.
По-друге, пише Е. Честерман, норми пропонували пояснення того, чому вторинні твори
визначаються такою чи іншою формою: "Маючи певні характерні риси перекладу (чи перекладів) у
певній культурі й у певну історичну епоху, ми можемо здогадатися, які саме норми привели до саме
таких характерних рис цільових текстів, чи до рішень їхніх авторів: перекладачі робили так, бо не
хотіли порушити такі-то норми". Отже, робить висновок Е. Честерман, у наукових дослідженнях
норми стають не метою, а лише засобом: вони пропонують гіпотези, які дозволяють нам краще
зрозуміти феномен перекладу.
У статті Честерман зазначає, що "одним із головних результатів введення поняття норми до
перекладознавства стало розширення об’єкта дослідження" – тобто, розуміння того, чим саме є (і
може бути) переклад. Далі автор стверджує таке: "Перехід від есенціалістської позиції (будь-який
переклад повинен мати рису Х) до релятивістської (давайте подивимось, які тексти вважаються
перекладами у цій культурі) виявився неабияк корисним і позбавив дослідження непотрібних
обмежень". Утім, на думку Е. Честермана, однієї лише релятивістської позиції недостатньо: адже
мають існувати певні обмеження того, що саме варто розглядати як переклад, інакше ми могли б
досліджувати взагалі будь-який текст. Дослідник також посилається на Ґ. Турі [2], який запропонував
три постулати (що існує текст оригіналу, що відбувся процес переносу, і що між оригіналом і
перекладом існують взаємні відносини, які можна аналізувати), які можна вважати умовами, за яких
той чи інший текст вважатиметься перекладом, хоча сам він каже, що ці постулати є не "сталими", а
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"такими, що висуваються", і їх треба перевіряти новими даними. Якщо всі три умови виконуються, у
нас з’являються досить серйозні причини вважати, що текст, який ми аналізуємо, насправді є
перекладом, хоча останнє не обов’язково, – додає Е. Честерман, наголошуючи на корисності поняття
норми.
Утім, норми викликають появу певних концептуальних проблем. Так, на його думку, Ґ. Турі
(розділ 3.8) розуміє норми у дуже широкому смислі, а саме: це поняття відповідає цілій шкалі
обмежень поведінки, і ця шкала простягається від певним чином абсолютних правил і до ідіосинкразії
(тобто, індивідуальних особливостей) у чистому вигляді. Утім, Е. Честерман вважає дивним, що
звичаї до цього переліку внесено не було. Деякі норми більше схожі на правила, інші є "майже
ідіосинкразійними". Ґ. Турі навіть стверджує, що правила й ідіосинкразія – ніщо інше, як "варіанти
норми": тож, правила є "більш об’єктивними нормами", а ідіосинкразії – більш "суб’єктивними
нормами". З останнім Е. Честерман не погоджується: він зазначає, що, хоча норми є соціальними
апріорі, бо вони "висловлюють соціальне розуміння правильності", але насправді, вони не об’єктивні і
не суб’єктивні, а, взагалі, міжсуб’єктні. Тому, вважає науковець, "стверджувати, що вони навіть
поширюються (чи майже поширюються) на суб’єктивну ідіосинкразію означає неправомірно
розтягувати поняття". Е. Честерман закликає всіх не робити це поняття занадто загальним, бо тоді
воно "втратить корисність".
Поняття норми, яке висуває Т. Германс, починається правилами і закінчується звичаями, і це, на
погляд Е. Честермана, значно кращий спектр, ніж такий, що включає ідіосинкразію. Е. Честерман
також не погоджується із тим, як Т. Германс поширює це поняття. Виявляється, що останній також
вважає норми "закономірностями поведінки" (у розділах 2 і 3). Турі (розділ 3.6) більш обережний і
уникає такого рівняння: закономірності як такі не є нормами, вони є лише тільки свідоцтвом
існування цих норм.
Аналізуючи твердження Т. Германа, що норми "включають очікування рішень, яким треба
віддавати перевагу", а також його пропозицію включати до норм і "передчуття очікувань",
Е. Честерман проводить паралель між позицією аналізованої роботи і власною [3], де він поділяє
норми на норми очікування і професійні норми. Він зазначає таке: "Норми очікування є очікуваннями
цільової аудиторії, замовників і т.д., а професійні норми пояснюють схильність перекладача брати чи
не брати до уваги ці норми очікування. Схиляючись до виконання норм, перекладачі також роблять
свій внесок у зміцнення норм і продовження їхнього терміну дії".
Е. Честерман, так само як і Ґ. Турі й Т. Германс, не погоджується з твердженнями про те, що
говорячи про виконання перекладачами тих чи інших норм, ми "відмовляємо їм у вільному виборі,
принижуємо їх до статусу таких собі роботів, які лише виконують правила". На думку дослідника,
така позиція щодо взаємодії норм і перекладачів "перетворює переклад на механістичну, заздалегідь
визначену діяльність". Підкреслюючи одностайність відношення до такої ситуації трьох науковців,
Е. Честерман наводить слова Ґ. Турі: "хоча порушення норм і викликає ризик впровадження санкцій,
перекладач завжди може вирішити не підкорятися їм, за умови, що він чи вона готові нести
відповідальність за наслідки". Будь-яка людина, зазначає він, може порушувати норми, а коли їй
вдасться уникнути за це кари, то вона може навіть започаткує нові норми. Також Т. Германс, зазначає
Е. Честерман, також підкреслює зацікавленість науковців у аналізі альтернативних рішень, якими
перекладач не скористався з тієї чи іншої причини. "У перекладачів завжди є вибір", – робить він
висновок.
Чому ж зараз проблема еквівалентності відійшла на другий план? На думку Е. Честермана, причин
тут дві: по-перше, це поява скопос-теорії, а по-друге – цікавість до питання норм. Яка з’явилася
відносно нещодавно. Зрозуміло, коли у світі перекладу царював прескриптивізм, саме визначення
перекладу було "есенціалістським" і базувалось саме на еквівалентності: "перекладом є текст,
еквівалентний іншому тексту іншою мовою". Коли ж еквівалентності між текстами не існує, то
цільовий текст є не перекладом, а, наприклад, переспівом, твором за мотивами тощо. Е. Честерман
віддає належне Ґ. Турі: саме завдяки підходу останнього поняття еквіваленту втратило свою
"апріорну позицію результату, а саме – результату прийняття рішень перекладачем". Ґ. Турі пішов від
зворотного: коли певний текст розглядається даною культурою як переклад (тобто, відповідає
нормам), він неодмінно повинен мати хоч якесь відношення до оригіналу. І Ґ. Турі пропонує
розглянути це відношення, проаналізувати його, але позначає він його як "еквівалентність", не
зважаючи на його характер. На думку Т. Германса, ця методологічна процедура виконує дві функції:
по-перше, вона "збільшує низку дійсних відносин між джерельним і цільовим текстами"; а по-друге,
вона "робить поняття еквівалентності беззмістовним". Таким чином, він пропонує звернути
першочергову увагу саме на різницю, яка виникає завдяки перекладу, а не на збереження однаковості
між двома текстами. Але у цьому пункті Е. Честерман не погоджується з позицією Т. Германса і
радить не намагатися обрати між двома підходами, а поєднати їх, розглядати схожість як ключовий
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термін: "не або схожість, або відмінність, а схожість і відмінність разом", оскільки у реальному
процесі перекладу деякі сторони джерельного тексту більш схильні до змін, ніж інші.
Кожен із трьох цитованих дослідників дає своє пояснення тому, чому еквівалентність так довго
займала центральне місце у перекладознавстві, чому "таке розуміння перекладу, як інша мова,
відігравало завжди головну роль". Так, Т. Германс дотримується, за термінологією Е. Честермана,
"постмодернової" точки зору: на його думку, це дозволяло "контролювати дифузію сенсу,
нескінченність потенційних значень". Е. Честерман вважає, що, хоча таке пояснення має право на
існування, все ж таки, можна знайти і значно простіші: "необхідність довіряти людині, яка розмовляє
іншою мовою; необхідність прогнозувати поведінку інших; навіть – здоровий глузд". Друга причина
довгого життя еквівалентності, на думку того ж Т. Германса, – сприйняття перекладу як "виду
непрямої мови, де перекладачеві відводиться другорядне місце": він, не додаючи нічого від себе,
передає одній людині слова іншої. Звідси і береться вимога до перекладача бути "невидимим",
прозорим. Деякі дослідники, відмічає Е. Честерман, "намагаються надати перекладачеві можливості
стати більш видимим", але науковець не погоджується з ними в тому плані, що це можливо треба
робити саме через цільовий текст (тобто, перекладати його у більш "видимий" спосіб) чи іншими
екстратекстуальними шляхами. "Я не впевнений у тому, що саме текстуальна видимість перекладача і
є бажаною метою – принаймні, не для всіх типів текстів. Як щодо того, щоб більше уваги приділяти
екстратекстуальним, соціологічним питанням, як-от платні, умовам праці, репутації, статусу,
професійним організаціям тощо?" – ставить питання Е. Честерман.
Розмірковуючи щодо того, чому норми взагалі існують, дослідник приходить до висновку, що
таких причин кілька. По-перше, норми полегшують перекладачеві життя, бо завдяки ним можна
зрозуміти, як на той чи інший цільовий текст відреагує читач, а значить, допомагають нам обрати ту
чи іншу стратегію перекладу. Тобто, завдання норм – "підтримувати цінності, важливі з точки зору
соціальної поведінки, наприклад, довіру. Також вони підтримують інші цілі й інші ідеології".
Е. Честерман не погоджується з Т. Германсом у тому пункті, що переклади завжди відрізняються від
оригіналів, і саме в цій різниці і можна побачити цінності чи ідеологію, які її викликали. Він зазначає,
що навіть коли ми знайдемо абсолютно еквівалентний переклад, в якому не буде жодних
відмінностей від оригіналу, то він теж не буде позбавлений ідеології, лише у такому випадку вона
полягатиме у створенні абсолютно ідентичного вторинного тексту. Для Ґ. Турі, відмічає науковець,
цінності є лише формою поняття: "На думку Турі, цінності, що впливають на переклад, складаються
із двох основних елементів: створення цільового тексту, який має займати певне місце в цільовій
культурі, та який є певним відбиттям джерельного тексту". Е. Честерман вважає, що такі цінності
більш схожі на функції, і робить такий висновок: слово "цінність" має зовсім різне значення для двох
дослідників.
Наприкінці своєї розвідки дослідник зазначає таке: "Останній пункт, що витікає з порівняння
праць Ґ. Турі і Т. Германса, полягає в тому, що вони більш-менш погоджуються у питаннях цілей
теорії перекладу". Так, перший із них не погоджується з позицією деяких науковців щодо того, що
теоретики перекладу і його викладачі хочуть "змінити стан світу", оскільки перекладознавство не є (і
ніколи, здається, не було) частиною прикладної соціології. Він приділяє найбільше уваги
дослідженням, які стоять на дескриптивно-пояснювальному підході, і сам про це каже так: "Моєю
метою ніколи не було створення теорії в межах перекладознавства. Але я завжди хотів створити
серйозну базу і запровадити детально розроблену систему цінностей вивчення (результати якого б
можна було перевірити) реальної поведінки та її результатів; а найвищою перевіркою теорії є саме її
здатність виконувати такі обов’язки". На думку Е. Честермана, під висловом "просте теоретизування"
Ґ. Турі розуміє "поняттєвий аналіз, моделювання й підвищення якості поняттєвих знарядь, які пізніше
можна буде використати у випрацюванні й перевірці гіпотез". Зрозуміло, ані моделювання, ані, тим
більше, підвищення якості знарядь не відбувається заради самого факту чи заради цих знарядь; утім,
без них робота науковця сильно ускладнюється. Адже їхня мета, зазначає Е. Честерман, "полягає у
виконанні певної функції, наприклад – допомогти розумінню, чи наштовхнути на усвідомлення, чи
провести корисне розрізнення, чи запропонувати дескриптивну таксономію, чи систему аналізу
впливу, чи дозволити сформулювати гіпотезу". Коли знаряддя перестає виконувати функції, заради
яких його було створено, потреба у ньому зникає – і, мабуть, у цьому і полягає причина поступового
зникнення цікавості до поняття еквівалентності, вважає Е. Честерман.
Він звертає увагу на той факт, що Т. Германс теж не погоджується з вимогою до дослідників
перекладу "втручатися до практики перекладу" чи "складати правила чи норми", наслідуючи позицію
прескриптивізму; скоріше, науковці мають "підбивати підсумки того, що саме відбувається, коли
люди перекладають, а також – коли вони думають про переклад (наприклад, народні поняття) ".
Однак він підходить до поняття "теоретизування" зовсім з інших позицій, ніж Ґ. Турі. На думку
Т. Германса, "головне завдання перекладознавства полягає у теоретизуванні чи узагальненні
теоретичних випадковостей [різних форм перекладу] разом із поняттями й трактатами, які їх
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легітимізують". Вочевидь, заключає Е. Честерман, для Т. Германса "теоретизувати означає описувати
й пояснювати – а це є загальною метою будь-якої наукової області знань".
Утім, Е. Честерман бачить великий недолік у погляді на те, що метою перекладознавства має стати
описування і пояснення: недолік цей криється у розриві між такою метою та "очікуваннями
професійних перекладачів, які були б значно більше задоволені, коли б теорія виробила щось, щоб
мало пряме відношення і користь для них". З точки зору професійних перекладачів, продовжує
Е. Честерман, часто-густо дослідники перекладу здаються людьми, які займаються, може, й цікавими
питаннями, але ці питання не мають жодного відношення до реальної, практичної, повсякденної
роботи перекладачів-професіоналів, – а це той недолік, якого не було у прескриптивізму.
Наприкінці свого дослідження Е. Честерман робить такий висновок: "Гадаю, існує реальна загроза
того, що перекладознавство може усю свою увагу звернути на підтримку власного статусу як
наукової дисципліни, позабувши про реальні проблеми широких верств перекладачів-практиків".
Питання, які останнім часом ставить перед собою наука перекладу, може, й цікаві, але вони не мають
жодного практичного виходу – передусім, через відсутність доказів чи прикладів того, як саме
переклад має (чи не має) відрізнятися від оригіналу, що обрані стратегії можуть певним чином
впливати на суспільство тощо. Перспективою дослідження, на наш погляд, може стати аналіз
соціологічного напряму в сучасному перекладознавстві.
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Ивахненко А. А. Э. Честерман о нормах и эквивалентности перевода.
Статья посвящена анализу взглядов Э. Честермана, Г. Тури и Т. Германса на нормы и
эквивалентность перевода. Сравниваются прескриптивное и дескриптивное направления науки,
подчеркиваются их позитивные и негативные стороны. Делается вывод о схожести взглядов
исследователей на задачи переводоведения и роль эквивалентности в современной теории перевода,
а также – на разницу взглядов на нормы и социологический поворот науки.
Ivahnenko A. O. E. Chesterman on Norms and Equivalency of Translation.
The article deals with the analysis of the viewpoints of E. Chesterman, G. Toury and T. Hermans on the
norms and equivalency of translation. The author compares the prescriptive and descriptive branches of the
science, highlights their positive and negative sides. The author comes to the conclusion that the researchers’
viewpoints coincide in the issues of the tasks of Translation Studies and the role of equivalence in the modern
theory of translation, and differ in the issues of the norms and the sociological turn in the science.
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ФРЕЙМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Т. ГАРДІ "ТЕСС ІЗ РОДУ Д’ЕРБЕРВІЛЛІВ")
У статті докладно розглянуто поняття дискурсу; представлено розмежування термінів "фрейм"
та "фреймова структура"; здійснено аналіз фреймових структур у літературно-художньому
дискурсі, що становлять собою мовні кореляти фреймів "Природа" і "Людина"; описано особливості
їх вербального наповнення та функціонування в англомовному прозовому та поетичному дискурсах.
Як і кожна наука, лінгвістика проходить у своєму розвитку певні етапи, що характеризуються
постійним вдосконаленням форм і методів наукового пізнання, повною або частковою зміною
підходу до самої наукової дисципліни. Сьогоднішній етап у розвитку лінгвістики особливо
вирізняється такими рисами, як антропоцентризм та когнітивізм. Принцип антропоцентризму
передбачає дослідження мови в діяльнісному аспекті, орієнтуючись на людину як основну фігуру
мовленнєвої діяльності.
Когнітивна методологія передбачає, передусім, вивчення способу репродукції знань, ідей, думок,
здобутків людського розуму за допомогою відповідного мовного інструментарію. Намагаючись
пізнати навколишній світ, людина певним чином деталізує оточуючу її дійсність, формуючи при
цьому образи-уявлення – ментальні репрезентації, – що становлять собою певну модель знань про
сутність цього світу, яка є не тільки результатом пізнавального процесу, а й знаряддям подальшої
діяльності людини.
Когнітивні стратегії лінгвістики, її різних напрямів зумовлені переважно психологічними та
соціальними процесами у мисленні, вчинках та діяльності людини. Когнітивна семантика у її різних
проявах, природа когнітивних процесів, загальнолюдські механізми когніції, ментальні особливості
певних соціальних груп – ці та інші питання повинні бути в центрі уваги антропологічної когнітивної
лінгвістики, важливої науково-методологічної основи теорії і практики дискурсу, дискурсного
аналізу, дискурсознавства [1: 27].
Аналіз художнього дискурсу передбачає інтерпретацію його змісту з урахуванням мікро- і
макроструктури, тобто внутрішніх і позатекстових зв’язків, лінгвістичного та екстралінгвістичного
контексту. Водночас потребують глибшого вивчення питання, які безпосередньо пов’язані з
функціональною прагматикою дискурсу, а саме питання його фреймової репрезентації, що зумовлює
актуальність цього дослідження.
Метою є аналіз фреймових структур, що представляють фрейми "Людина" і "Природа" в
англомовному літературно-художньому дискурсі.
Реалізація поставленої мети зумовила потребу розв’язання таких завдань: визначення терміну
дискурс; розмежування термінів фрейм та фреймова структура; визначення специфіки
функціонування фреймових структур на позначення людини і природи в англомовному прозовому та
поетичному дискурсах.
Матеріалом дослідження слугував роман англійського письменника Т. Гарді "Тесс із роду
д’Ербервіллів".
Дискурс – складне міжкатегоріальне явище. Питання дискурсу таке ж неоднозначне, як і поняття
мови, свідомості, мислення, буття. Але саме завдяки своїй невизначеності і різноплановості (як це
часто буває) дискурс став одним з найпопулярніших феноменів у сучасній лінгвістиці.
Трактування поняття дискурс носить нестійкий характер. У 50-70 роках минулого століття його
розглядали як зв’язне мовлення (connected speech) [2: 31], когерентний текст [3: 42] або як результат
інтерактивного процесу у соціокультурному контексті [4: 107].
У сучасній лексикографії діапазон цього поняття розширився. Так, німецький тлумачний словник
видавництва "Duden" подає такі значення дискурсу, як: 1) методично скомпонований твір, трактат з
певної [наукової] тематики (methodisch aufgebaute Abhandlung über ein bestimmtes [wissenschaftliches]
Thema); 2) жвава розмова, дискусія (lebhafte Erörterung; Diskussion); 3) фактично реалізовані
висловлювання одного із співрозмовників на основі його мовної компетенції (von einem
Sprachteilhaber auf der Basis seiner sprachlichen Kompetenz tatsächlich realisierte sprachliche Äußerung)
[5: 384].
Т. ван Дейк розглядає дискурс у широкому розумінні як комунікативну подію, що відбувається
між мовцем та слухачем у процесі комунікативної взаємодії в певному часовому, просторовому й
інших контекстах (наприклад, розмова з другом, діалог між продавцем і покупцем, читання газети), та
у вузькому розумінні як письмовий чи усний вербальний продукт комунікативної дії [6: 78].
© Козак С. В., 2011
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У розумінні А. Нойберта дискурс – це "мобілізація мови в соціальній взаємодії, найвища
лінгвістична єдність, що є тотожною тексту" [7: 5]. При цьому дослідник зауважує, що дискурс
охоплює не тільки експліцитну інтерактивну мовну діяльність, як діалог, питання – відповідь, а й усі
види мовного застосування, включаючи монолог та внутрішню мову.
Поняття дискурс у певній мірі близьке поняттю текст, особливо, якщо мова йде про анотацію,
інструкцію, повідомлення, рекламу або текст, який "складається з логічно сконструйованих
діалогічних або монологічних структур, які експліцитно виявляють різноманітні екстралінгвістичні
кореляції" [1: 30]. Якщо розглядати дискурс як категорію, що експлікується шляхом взаємодії мовних
і екстрамовних компонентів, а також як своєрідну "мозаїку" логічно скомпонованих речень [7: 5], то
це поняття можна вважати ширшим, глобальнішим порівняно з текстом, оскільки воно у більшому
діапазоні пов’язане з нелінгвістичними категоріями.
У нашому дослідженні ми спираємося на визначення, запропоноване К. Я. Кусько, згідно з яким
дискурс – це переважно текст, його уривок, схема, фрагмент чи парадигма; акт (акти), комплекс
(комплекси) усної комунікації, об’єднані послідовно логічною будовою і мовними зв’язками
локального та глобального змісту з метою реалізації певної авторської інформативної, людинознавчої
чи суспільствознавчої проблематики [1: 29].
Диференціація видів дискурсу залежить від принципу їх класифікації. Якщо за такий принцип
взяти жанрову специфіку, можна виділити такі типи, як науковий дискурс, дискурс ділового
мовлення, публіцистичний дискурс, рекламний дискурс, художній дискурс. Саме останній вид
дискурсного жанру є предметом нашого дослідження.
Когнітивна лінгвістика оперує певними моделями та одиницями опису когніції, які оптимально змогли
б пояснити різні види мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини. В. Б. Касевич підкреслює:
"Безперечним є існування немовних (домовних) видів знання, тобто таких когнітивних структур, які
формуються без участі мови і не потребують її при використанні" [8: 87]. Пошук моделей когніції
приводить дослідників до потреби розв’язання першочергової проблеми структур репрезентації знань.
Головною моделлю репрезентації знань у когнітології вважається фрейм, уведення якого у науковий
вжиток з метою дослідження штучного інтелекту та когнітивної психології належить М. Мінському, який
називає фреймом структуру даних, що представляють стереотипну візуальну ситуацію [9: 18].
Саме поняття фрейму виникло на основі відмінкової рамки й характеризувало взаємодію дієслова
та імені в єдиній структурі. У соціологічній концепції Е. Гоффмана фрейм асоціюється з англійським
словом framework (каркас) і вказує на "аналітичні риштування" – підпори, за допомогою яких ми
осягаємо розумом свій власний досвід. Дослідник запропонував соціологічну типологію фреймінга, за
якою у сценах і ситуаціях можна виділити найважливіші та менш важливі функції, що
використовуються тими чи іншими учасниками для спілкування [10: 118].
Досить докладний опис теорії фреймів як корисного інструмента лексичної, граматичної і
текстової семантики представлений у працях Ч. Філлмора. На його думку, фрейм – це система
концептів, які співвідносяться так, що для розуміння будь-якого з них треба осягнути всю структуру,
до якої входить цей концепт: якщо один концепт цієї структури вводиться у текст або дискурс, то
решта концептів автоматично стають доступними [11: 237]. Таким чином, слова, що стоять за цими
концептами, семантично пов’язані між собою і здатні вказувати на одну й ту ж "сцену", розглядаючи
її під різними кутами зору.
Згідно з визначенням німецького словника видавництва "Duden", фрейм – це особлива структура
даних для абстрактної репрезентації об’єктів і стереотипних ситуацій у моделях штучного інтелекту
(besondere Datenstruktur für die begriffliche Repräsentation von Objekten und stereotypen Situationen in
Modellen künstlicher Intelligenz [8: 569]).
Спираючись на зазначені тлумачення цього терміну, ми кваліфікуємо фрейм як лінгво-когнітивну
структуру, яка, з одного боку, належить до ментальних утворень, є однією з одиниць представлення
знань, а з іншого, знаходить своє вираження у мовленні, експлікуючись за допомогою мовних засобів.
У літературно-художньому дискурсі фрейми представлені фреймовими структурами, що становлять
собою об’єднання лексичних одиниць навколо певної тематики, заданої відповідним фреймом.
Одне із завдань, вирішення якого повинно сприяти досягненню поставленої нами мети, полягає у
виявленні фреймових структур, що представляють фрейми "Людина" і "Природа" у художньому
дискурсі. При цьому варто враховувати, що дискурсна архітектоніка літературно-художніх творів
досить своєрідна, оскільки тут значну роль відіграють чинники екстралінгвістичного характеру.
Для виявлення та аналізу лексичних одиниць, що наповнюють фреймові структури на позначення
людини та природи, звернемось до творчості видатного англійського письменника XIX – XX ст.
Томаса Гарді. Один з його найкращих творів, на якому ми зупинимо свою увагу, – "Тесс з родини
д’Ербервіллів" ("Tess of the d’Urbervilles") – належить до серії романів, в яких представлена сільська і
провінційна Англія 30-80 рр. XIX ст. Описуючи наростання протиріч між містом і селом, оспівуючи
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патріархального селянина, його побут, що відрізняється від побуту міського, автор створює цілу
систему образів-символів, в яких наочно відображено його ставлення до цього конфлікту.
Дія роману пов’язана з місцевістю на півдні Англії, з рідним краєм письменника. Користуючись
старою назвою, він називає його Уессексом – місцевістю, де в середні віки було одне з королівств
стародавніх саксів. Уессекс – образ неповторний і багатогранний. Це і природа рідного краю,
оспівана ним, і прості люди, зображені з любов’ю і співчуттям, і їх багатовікова історія, що
збереглася в характерах, побуті, звичаях, в пам'ятках старовини.
Багатство мовної фактури перелічених аспектів забезпечується завдяки використанню у творі
відповідних фреймових структур. Особливо частотними виявились структури, у яких відображено
взаємозв’язок природи та людини. У пошуках ідеалу Т. Гарді не рветься уперед, а задовольняється
трудовим патріархальним життям на лоні природи. З насолодою та захопленням він показує глухі
кутки неподалік від великих міст, інколи в деталях зображає цілу картину: The village of Marlott lays
amid the north-eastern undulations of the beautiful Vale of Blakemore or Blakemoor, an engirdled and
secluded region, for the most part untrodden as yet by tourist or landscape-painter [12: 9].
Фрейми на позначення навколишньої природи підсилюють ефект відтворення тогочасної
місцевості: daisies, evening sun, languorous atmosphere, arable lands, densely wooded, oak copses,
irregular belts of timber, hollow-trunked trees, open hills, unenclosed character of the landscape, white
lanes, colourless atmosphere, dense nocturnal vapours.
Психологічний стан героїв також зображений через використання "природничих" фреймів: Each
[girl] had a private little sun for her soul to bask in; some dream, some affection, some hobby, at least some
remote and distant hope [12: 119]. У цьому фрагменті спостерігаємо переплетення фреймових структур,
що представляють фрейми на позначення природних явищ та внутрішнього світу людини.
Таке поєднання відзначаємо також в зображенні головної героїні твору Тесс, де до загальної
картини включено також фреймову структуру опису зовнішності: Her flexuous and stealthy figure
became an integral part of the scene. At times her whimsical fancy would intensify natural processes around
her till they seemed a part of her own story, for the world is only a psychological phenomenon, and what they
seemed they were. The midnight airs and gusts, moaning amongst the tightly-wrapped buds and bark of the
winter twigs were formulae of bitter reproach. A wet day was the expression of irremedial grief at her
weakness [12: 108]. Зовнішність і внутрішній світ дівчини, їх поєднання із світом природи, взаємодія
цих світів, в якій останній, здається, відіграє вирішальну, до деякої міри навіть фаталістичну роль,
автор відтворив з виключною майстерністю.
Варто зазначити, що саме через опис трагічного життя головної героїні і в дещо меншому
діапазоні осіб, які з’являлися у її житті, експлікується дискурс на рівні цілого твору, оскільки,
вочевидь, саме жіночий образ здатний у всій своїй безпосередності, з найтоншими відтінками
передати характер почуттів автора твору. У змалюванні страждань жіночої душі, палкої і
самовідданої, але беззахисної перед грубою силою, знаходить своє відображення відчай та обурення
письменника, що наповнювали все його єство.
Значне місце у творчості Томаса Гарді та в англійській літературі загалом посідає його поезія, яка
відрізняється, з одного боку, тематичною різноманітністю, з іншого, єдністю емоційної будови:
визначальний настрій – песимістичний, лейтмотивна пристрасть – одержимість минулим.
У даному дослідженні основна увага приділяється аналізу поетичних творів Т. Гарді саме з
позицій дискурсу. Виходячи з вищезазначеного визначення дискурсу, під поетичним дискурсом
розуміємо вид дискурсу, в якому має місце поетична фреймова вербалізація, що реалізується за
допомогою образних засобів.
Говорячи про поезію Т. Гарді загалом, варто наголосити, що автор створив чудові зразки ліричної
поезії, присвячені природі та повсякденному життю. Зарисовки природи в його ліриці завжди лаконічні й
точні. Це свого роду поетичний літопис емоційного життя поета, нерозривно пов’язаний з природою.
Такий нерозривний зв’язок з природою простежуємо, зокрема, у вірші "Night in November":
I marked when the weather changed,
And the planes began to quake,
And the winds rose up and ranged,
That night, lying half-awake.
Dead leaves blew into my room,
And alighted upon my bed,
And a tree declared to the gloom
Its sorrow that they were shed.
One leaf of them touched my hand,
And I thought that it was you.
There stood as you used to stand
And saying at last you knew [13: 1].
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Кохання, сум, відчуття туги, біль від усвідомлення неминучої втрати, крах надії пронизує увесь
твір. Уже з перших рядків стає зрозумілим, що ліричні почуття викликані саме коханням. У вірші,
проте, немає жодного натяку на це почуття. Лише природа, всеохоплююча, вічна. Зміна пір року та,
відповідно, зміна погоди відбуваються циклічно, однак, не зважаючи на те, що людина та її почуття
існують за тими ж природними законами, на жаль, вічність, підкріплена циклічністю, їй не властива.
Немає вороття тому, що втрачене назавжди. Читач відчуває жаль, смуток, біль втрати, марне
намагання воскресити те, що ніколи вже не повернеться. Хоча поет ототожнює свій внутрішній світ зі
світом природи, він відчуває, що із зміною погоди не повернеться те, за чим він відчуває невимовну
тугу, що той смуток і душевний неспокій, який у даний момент відповідає стану природи, навряд чи
зміняться з приходом весни. Читач здогадується, що весна (уособлення молодості та кохання) у житті
поета вже була, адже зараз у його душі невимовна журба, усю глибину якої людина зазвичай відчуває
після пережитих моментів щастя. Можемо здогадуватись, що ці щасливі хвилини були пов’язані з
утраченим коханням. Але надія на зустріч не залишає поета: And I thought that it was you.
Почуття поета зображено за допомогою лексичних одиниць, які наповнюють фреймові структури,
що описують погодні явища: weather changed, the winds rose up and ranged. Підсилюючий ефект у
відображенні трагізму й безутішності поета здійснюють іменники іншої семантики – gloom та sorrow,
які формують фреймову структуру на позначення внутрішнього стану людини. У вірші їх всього два,
але вони задають тон, настрій усьому твору. Зміна погоди (weather changed), сильний вітер (the winds
rose up), мертве листя (dead leaves), безсонна ніч (night lying half-awake), – усі ці елементи фреймових
структур, що представляють взаємозв’язок природи і людини, передають внутрішній стан поета.
Як бачимо, лексика, що формує вищезазначені фреймові структури, фігурує на рівні всього
дискурсу, позначеного однією темою – тугою за втраченим, за минулим. Для автора все, що стало
об’єктом його поетичної музи, – живе і наповнене внутрішнім змістом. Природа у дискурсі – це сам
поет, його внутрішній світ, а окремі об’єкти та явища цієї природи (tree, dead leaves, winds) – це
відображення існуючих у даний момент почуттів.
Для Т. Гарді кожен прояв природного життя одухотворений і тим самим пов’язаний з його
духовним життям. Поет всім своїм єством відчуває єдність з природою, нерозривність з нею, злиття в
органічне ціле. Усі її прояви він передає з точністю і свіжістю відчуття. Зимовий день (winter day),
гола земля (starving sod), зловісний змах пташиного крила (ominous bird a-wing), "прокляте Богом"
сонце (God-curst sun), мертве листя (dead leaves), безсонна ніч (night, lying half-awake) – саме за
допомогою цих та інших типових атрибутивних словосполучень, у яких іменники як ключові
елементи становлять кістяк фреймових структур на позначення природи, експлікується поетичний
дискурс.
Проведений аналіз засвідчив, що архітектоніка літературно-художнього дискурсу досить
своєрідна, що пояснюється впливом у творчості факторів екстралінгвістичного характеру: соціальних,
історичних, етнічних, психологічних та ін. Вивчення ролі цих чинників у виборі автором тих чи
інших фреймів, які, есплікуючись у фреймових структурах, поряд з різними художніми засобами
надають дискурсу виразності та неповторності, може становити предмет подальших наукових
розвідок у когнітивній лінгвістиці.
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Козак С. В. Фреймы обозначения природы и человека в художественном дискурсе
(на материале романа Т. Гарди "Тэсс из рода д’Эрбервиллей").
В статье подробно рассматривается понятие дискурса; осуществлено разграничение терминов
"фрейм" и "фреймовая структура"; проанализированы фреймовые структуры в литературнохудожественном дискурсе, которые представляют собой языковые корреляты фреймов "Природа" и
"Человек"; описаны особенности их вербального наполнения и функционирования в англоязычном
прозаическом и поэтическом дискурсах.
Kozak S. V. Frames that Denote Nature and Man in the Belles-Lettres Discourse
(on the material of the Th. Hardy’s "Tess of the d’Urbervilles").
In the present article the notion of discourse is thoroughly examined; the differentiation of the terms "frame"
and "frame structure" is fulfilled; the frame structures of the belles-lettres discourse that are the language
correlates of the frames "Nature" and "Man" are analyzed; the peculiarities of their verbal filling as well as
their functioning in the English prose and poetry discourses are described.
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ЕКСПРЕСИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ЗАСОБИ ДІАЛОГІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ
НАУКОВОЇ ПРОЗИ
У статті розглядається питання діалогічності як ознаки англомовної наукової прози, що
проявляється в орієнтованості на читача, визначаються і розмежовуються поняття монологу і
діалогу, діалогічності та діалогізації. Діалогічність наукової прози досліджується у прагматичному
та експресивному аспектах, виділяються групи прагматичних та експресивних засобів, що
застосовуються для досягнення діалогічності.
Існування двох форм мовлення – монологічної та діалогічної є загальновизнаним. У вітчизняному
мовознавстві їхнє наукове вивчення та опис розпочалися ще в середині ХХ століття у роботах
Т. Г. Винокур [1], М. М. Бахтіна [2] та ін. Новий імпульс вивчення діалогу та монологу отримало з
кінця 60-х років, коли поряд із роботами загальнотеоретичного характеру з'явилися дослідження,
звернені до аналізу монологічного та діалогічного мовлення у розмовній, художній, науковій,
публіцистичній сферах мовленнєвої діяльності (М. М. Кожина [3], А. В. Стельмашук [4] та ін.).
Водночас, до теперішнього часу питання співвідношення монологічної та діалогічної комунікації
залишається дискусійним. Актуальність даної статті зумовлена тим, що сьогодні в межах даної
проблеми на перший план виходять дослідження способів діалогізації мовлення, оскільки саме ознаки
діалогічності в письмовому монологічному дискурсі підвищують його прагматичну цінність та
активують увагу читача. Тому метою цієї розвідки є розгляд діалогічності англійської наукової
прози в експресивному та прагматичному аспектах шляхом розв’язання таких завдань: розмежувати
поняття діалогу, діалогічності, діалогізації, визначити прагматичну спрямованість науково-технічних
текстів та специфіку їх експресивності, виділити та класифікувати засоби діалогізації.
Простори діалогу і монологу в мовленні не мають чітких кордонів і перебувають у постійній
взаємодії. Багато вчених дійшло висновку, що демаркаційні лінії між монологом і діалогом мають
відносний характер (Т. Г. Винокур [1], М. М. Бахтін [2], А. К. Михальська [5]). Так, М. М. Бахтін
(1986) вказує на те, що кожна репліка діалогу сама по собі монологічна (гранично малий монолог), а
кожен монолог є реплікою великого діалогу (мовного спілкування певної сфери) [2: 296]. На думку
А. К. Михальської (1996), діалогічне і монологічне мовлення чергуються у процесі природного
спілкування, переходять один в одне, тому справжній діалог замінюється більш-менш розгорнутими
монологічними висловлюваннями [5: 110]. Т. Г. Винокур (1993) відзначала, що будь-який уривок
монологічного мовлення є тією чи іншою мірою "діалогізований", тобто містить ознаки прагнення
мовця підвищити активність адресата [1: 172].
У межах вирішення проблеми співвідношення діалогу і монологу з урахуванням комунікативної
природи мови сучасними дослідниками висувається положення про діалогічність як особливу
властивість монологічного мовлення.
Порівняно із загальноприйнятими термінами "монолог" і "діалог", термін "діалогічність" увійшов
у науковий обіг значно пізніше, завдяки роботам М. М. Кожиної [3], А. В. Стельмашук [4],
Т. Н. Колокольцевої [6].
Так, А. В. Стельмашук (1993) характеризує діалогічність як фундаментальну властивість будьякого мовлення, що проявляється у її орієнтованості на адресата (явного-безпосереднього або
неявного) [4: 23].
У сфері наукового дискурсу дане поняття визначає М. М. Кожина (1998). На думку вченої,
діалогічність письмового наукового мовлення – це вираження в тексті (його організації) засобами
мови взаємодії комунікантів у комунікативно-пізнавальному процесі, що розуміється як
співставлення двох або більше смислових позицій: це і врахування позиції адресата (читача), і
другого "Я", і можливих опонентів, а також відображення у мовленні співрозмовника діалогу [3: 138].
Таким чином, категорія діалогічності може втілюватися і у монологічних творах, які мають
яскраво виражену орієнтацію на іншого суб’єкта, апелюють до нього, передбачають його можливу
реакцію на повідомлюване. Це призводить до необхідності введення ще одного поняття – діалогізації
як способу реалізації діалогічності.
Н. І. Бєлунова (2004) визначає діалогізацію як маркованість діалогічності в письмовій мові, яка
відображає її двосферність (адресант-адресат), і представлена системою адресантних засобів ("Ясфера") і системою адресатних засобів ("Ти-сфера"), які репрезентують факт особистісноорієнтованого характеру спілкування [6: 56-57]. Саме засоби діалогізації стають об’єктами сучасних
© Корнєва З. М., Павловська Ю. В., 2011
105

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Філологічні науки

досліджень з лінгвістики. Цією проблемою займалися такі вчені, як Н. С. Валгіна [7], К. В. Ковтун [8],
С. П. Хорошилова [9], В. В. Шабуніна [10] та ін.
Так, Н. С. Валгіна (2003) до засобів діалогізації відносить комплекси "запитання-відповідь";
звертання до читача; залучення читача до спільного міркування, дії; різні форми вираження
спонукання; способи вираження розпорядження; рекомендації, спрямовані на читача; експлікації
очікуваної реакції читача на повідомлюване автором та ін. Автор поділяє засоби діалогізації на
синтаксичні (комплекси запитання-відповідь, риторичні питання, вигуки, вставні конструкції, різні
форми звертання до читача) та текстові засоби (посилання, зноски, звернення до чужої думки) [7:
157].
К. В. Ковтун (2009) за частотністю та апелятивною семантикою виділяє такі засоби діалогізації:
дієслова, що припускають 2-у особу ("згадайте", "погодьтесь"); дієслова в неозначено-особовій
формі, що передають зв’язок із суб'єктом думки і також є способом введення у монолог адресата як
фіктивного співрозмовника ("варто задуматися" тощо); предикати, пов’язані з пам’яттю ("нагадаю",
"як було сказано раніше" і т.д.); когнітиви, розраховані на комунікативну співпрацю з адресатом ("Ви
знаєте", "Ви розумієте" та ін.); форми "перейдемо до фактів", "нагадаємо", "як Ви зрозуміли" та ін.),
що відносяться до "поля спонукальності" й систематично організують адресантно-адресатний режим
повідомлення [9: 12-13].
В. В. Шабуніна (2010) поділяє засоби діалогізації на лексико-семантичні, синтаксичні, графічні,
морфологічні. Особливу роль серед них відіграють лексико-семантичні засоби, які забезпечують
діалогічну організацію наукових текстів технічної галузі, підтримують оптимальний комунікативний
контакт між автором і адресатом текстів. На думку дослідниці, до таких засобів належать: дефініція
терміна, що є засобом роз’яснення, а отже, апелювання до адресата; мовні засоби, що виражають
авторську оцінку; засоби авторизації; оператори, що виражають градаційні відношення; приклади;
прийом наведення висновків [10: 228-229].
Інший критерій класифікації засобів діалогізації пропонує С. П. Хорошилова (2010). Науковець
поділяє їх на зовнішні та внутрішні, спираючись на дихотомію експліцитності та імпліцитності
лінгвістичних маркерів [9: 131]. Засоби зовнішньої діалогізації реалізують рівноправні відносини
між адресатом і адресантом, дозволяють швидко встановити контакт, направити інтерпретацію тексту
в задане русло. Вплив на читача з використанням засобів зовнішньої діалогізації є
найрезультативнішим. До засобів зовнішньої діалогізації можна віднести: засоби авторизації, "ми"форми, звертання, єдності запитання-відповідь, вставні конструкції, форми наказового способу. Ці
засоби мають прагматичний характер і реалізують прагматичний аспект діалогізації. Застосування
засобів зовнішньої діалогізації можна проілюструвати такими прикладами, де у першому випадку
вживається "ми"-форма, а у другому – наказовий спосіб дієслів:
We are all familiar with the symbols C and F for scales of temperature, but there is also K (Kelvin),
which is the fraction (1/273/16).
When you install a new flywheel housing, you must position it to permit the axis of the crankshaft to be
concentric with the flywheel housing bore.
Засоби внутрішньої діалогізації можна визначити як емоційні сигнали, що не несуть важливого
змістово-композиційного навантаження, однак є ефективним способом привернення уваги читача
яскравою формою, апелюючи, передусім, до емоційно-естетичної сфери свідомості. Засоби
внутрішньої діалогізації мають високий сугестивний потенціал. До таких засобів відносяться: образні
засоби (метафора), риторичні форми (риторичні питання і вигуки), повтор (епіфора, анафора), засоби
модальності. Усі вони реалізують експресивний аспект діалогізації. Засоби внутрішньої діалогізації
вжито у таких прикладах (у першому реченні – риторичне питання, у другому – метафора):
e.g. Why does man use metals still so much today when there are other materials, especially plastics,
which are available?
The valve face, area B, operates at a somewhat lower temperature because of heat conduction into the
valve seat.
Таким чином, засоби діалогізації використовуються у наукових текстах з метою посилення
переконливості думки, стимулювання інтересу читачів, орієнтування читача в процесі сприйняття
тексту, логічної структуризації тексту. Автор наукового твору бажає бути якомога краще зрозумілим
для читача; якщо така установка відсутня, то порушується взагалі суть мовного спілкування. Отже,
засоби діалогізації є, передусім, і засобами прагматики. У сфері розгляду цієї науки є ціла низка
чинників, що корелюють з діалогічністю: інтерактивність адресанта і адресата, перлокутивний ефект
комунікативного акту, ситуація спілкування і її вплив на тематику та форми висловлювань,
контекстуальний вплив.
Щодо прагматики наукових текстів, то вона проявляється в авторському прагненні надати
читачеві нову інформацію про результати досліджень та переконати в об’єктивності власної позиції.

106

З. М. Корнєва, Ю. В. Павловська. Експресивні та прагматичні засоби діалогізації англійської наукової прози

Тому за прагматичною спрямованістю англомовний науково-технічний дискурс можна віднести до
інформативно-аргументативного типу дискурсу.
Невід’ємною умовою досягнення прагматичної мети наукових текстів є компетентність автора і
читача у тій галузі знань, до якої належить текст. Т. В. Радзієвська (1993) зазначає, що "читання
наукового тексту є елементом професійної діяльності спеціаліста. Останнє найчастіше пов'язане з
рішенням тих чи інших особистих завдань реципієнта, під кутом зору яких він і сприймає наукову
статтю чи монографію. Текст тут виступає як каталізатор при вирішенні дослідницьких завдань" [11:
17].
У процесі комунікації з читачем автор наукового тексту передбачає, очікує і навіть випереджає
реакцію адресата, відповідає на неї і враховує її у мовленнєвій структурі свого твору, в якій, таким
чином, реалізується і прагматичність, і діалогічність. Як зазначає В. В. Заніздра (2010), для
досягнення в тексті специфічної прагматичної мети використовують відповідні засоби – експліцитні
(коли слова прямо виражають оцінки, емоції, модальність і, отже, містять прагматичну сему в
структурі значення) та імпліцитні (коли прагматична інформація передається приховано).
Прагматична спрямованість наукового тексту визначає свої компоненти як на рівні макроструктури,
так і на власне мовному рівні [12: 75]. На рівні макроструктури – це визначення мети й завдань
тексту; вказівки на адресата; практичне значення навчального матеріалу.
На мовному рівні фактор прагматики виражається в різноманітних модальних словах, частках,
прислівниках, адвербіальних конструкціях. Прагматичним механізмом забезпечення ефективної
комунікації, оптимізації комунікативного процесу слугують засоби аргументації, логічної або часової
зв’язності викладу (а, але, оскільки, однак, отже, тому, таким чином; but, thus, therefore, in this way
etc); елементи суб’єктивної модальності (вважаємо / припускаємо / домовимось, що; let us agree that, I
suppose that, we consider that etc); модальності знання, припущення (охарактеризовано, доведено,
виявлено, показано, що; was characterized / proved / showed that); дискурсивні слова, що позначають
ставлення мовця до змісту (очевидно, природно, безсумнівно, дійсно; apparently, obviously, naturally,
without doubt); частки з модальним компонентом значення (навіть, лише; only, even etc), які
віддзеркалюють процес мисленнєвої діяльності в текстах наукового стилю, а також експресивні
засоби.
І. В. Арнольд (2002) визначає експресивність як властивість тексту або частини тексту, що передає
значення із збільшеною інтенсивністю, виражає внутрішній стан мовця і має своїм результатом
емоційне або логічне підсилення, яке може бути, а може і не бути, образним [13: 51].
На думку Н. В. Мошкіної (2009), на різних етапах створення наукових досліджень поруч із
абстрактно-логічним може бути використано ще й образне мислення, у цьому випадку відбувається
взаємодія логіки та образу. Проте, функції образу у "нехудожній" (в тому числі науковій) літературі
відрізняються від його функцій у художній літературі. У науковій літературі це, передусім, функція
наочно-конкретизуюча. Образ виступає у ролі засобу пояснення наукових істин, чому сприяють його
зображальні властивості. У наукових творах реалізується також інша – емоційно-оцінювальна
функція образу, що сприяє полегшенню сприйняття наукової інформації, що робить "читача
співучасником процесу дослідження". Інколи автор висловлює за допомогою образу своє ставлення
до зображеного, особливо в таких галузях знання, як естетика, історія, літературознавство, соціологія,
етика, лінгвістика [14: 59].
Однак, на відміну від інших стилів мовлення, у науковому мовленні більша частина експресивних
засобів відноситься не до емоційної галузі, а до галузі "інтелектуальної експресії". У цій сфері
М. М. Кожина (1998) виділяє такі емоційно-експресивні засоби, як: підсилювальні частки,
займенники, дієприслівники, емоційно-експресивна лексика, суперлативи різного роду, ввідні слова
та словосполучення, образні слова, риторичні запитання, розмовна лексика, експресивний порядок
слів, лексичні повтори, окличні речення, "книжкова" лексика [3: 28].
Таким чином, діалогічність мовлення є комплексним феноменом, що включає в себе реалізацію
прагматичної інтенції інформувати, переконати адресата шляхом врахування його смислової позиції.
Апеляція до емоційно-експресивної сфери привертає увагу адресата до питань, що розглядаються, і
підвищує, таким чином, ефективність комунікації у науковій сфері.
Перспективою вивчення діалогічності англійської наукової прози є дослідження особливостей
інтерпретації англійських засобів діалогізації українською мовою.
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Корнева З. М., Павловская Ю. В. Экспрессивные и прагматические средства диалогизации
английской научной прозы.
В статье рассматривается вопрос диалогичности как характеристики англоязычной научной
прозы, которая проявляется в ориентации на читателя, определяются и разграничиваются понятия
монолога и диалога, диалогичности и диалогизации. Диалогичность научной прозы исследуется в
прагматическом и экспрессивном аспектах, выделяются группы прагматических и экспрессивных
средств достижения диалогичности.
Kornieva Z. M., Pavlovska Yu. V. Expressive and Pragmatic Dialogization Means
of English Scientific Prose.
The article concerns dialogity as a reader-oriented phenomenon of English scientific prose. The authors
define and distinguish the notions of monologue, dialogue, dialogity and dialogization as well as present
classification of pragmatic and expressive means of dialogization. Thus, dialogity of scientific prose is
viewed in pragmatic and expressive aspects.
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"НАШ ДЕРЖАВНИЙ ЗДВИГ... СВОГО ЧАСУ ТАКИ ПРИНЕСЕ ВІДПОВІДНИЙ ПЛІД"
(ПЕРЕКЛАД СВЯТОГО ПИСЬМА: ІВАН ОГІЄНКО ТА ІВАН І ЮРІЙ ЛИПИ)
У статті зроблено спробу сконцентрувати розпорошені по різних наукових розвідках відомості про
подвиг усього життя видатного українського діяча, професора Івана Огієнка (митрополита
Іларіона) – переклад українською мовою повного тексту Біблії; його контакти на цьому ґрунті з
письменниками Іваном і Юрієм Липами; їхню допомогу в підготовці перекладу; його позитивне
рецензування.
Великий український науковець і богослов ХХ ст. Іван Іванович Огієнко – митрополит Іларіон
(1882 – 1972), – слідуючи настанові апостола Павла, виходив із постулату: "Людина розуміє Бога
тільки в своєму національному переломленні, тільки в своїй національній уяві". Тому І. Огієнко
вважав справою першорядного значення здійснити український переклад Біблії для її практичного
використання в церковному повсякденні. Серед свого величезного інтелектуального спадку І. Огієнко
залишив нащадкам перший повний український переклад Біблії, яким православна церква України
користується й нині. Перед науковцями широкого спектру знань (лінгвістами, теологами,
культурологами) стоїть і ще довго стоятиме проблема різнопланового вивчення цього огієнкового
феномену.
Загальну характеристику перекладацького подвигу І. Огієнка подано у виданні "Митрополит
Іларіон": "Ще в 1936 році він уклав угоду з Британським і Закордонним Біблійним Товариством про
переклад Біблії на українську мову. Вже у 1937 році вийшов у Львові його переклад чотирьох
Євангелій. В 1939 році надрукований у Варшаві його повний переклад Нового Заповіту із Псалтирем
у додатку. Переклад усієї Біблії був закінчений І. Огієнком 11 липня 1940 р., але він не здав його до
друку через початок воєнних подій. Видання огієнкової української Біблії здійснилося лише в 1962
році. Як автор першого наукового перекладу Біблії на українську мову, Іван Огієнко, вже будучи
Митрополитом, був найменований Почесним Членом Британського й Закордонного Біблійного
Товариства. Наукове і месійне значення проведеної Огієнком роботи з перекладу Біблії на українську
мову важко переоцінити" [1: 26]. До наукового осмислення огієнкового перекладу Біблії в роки
державної незалежності України долучилися такі відомі вчені, як М. Тимошик, В. Ляхоцький,
Є. Сохацька, З. Тіменик, А. Трембіцький та ін., на праці яких ми спираємося.
У цій титанічній перекладацькій праці І. Огієнко мав однодумців і помічників, зв’язки з якими
вивчені ще недостатньо. Мета нашої розвідки – висвітлити в цьому аспекті контакти митрополита з
двома визначними постатями українського духовного руху, батьком і сином, Іваном Львовичем
Липою (1865–1923) та Юрієм Івановичем Липою (1900–1944) у більш широкому контексті їхнього
життя та діяльності.
Буремного й доленосного 1917 р. щойно створена Українська держава підбирала для свого
функціонування управлінські кадри, уважно придивляючись до кожної особи й заглиблюючись у її
світогляд і національно-політичні погляди. Таким чином посаду міністра віросповідань УНР від 4
січня по 14 червня 1919 р. обійняв І. Липа [2: 159]. Він заслужив таку честь і таку відповідальність
усім своїм попереднім життям, з якого наведемо лише фрагменти, суттєві для нашої теми. І. Липа
народився в Криму (в Керчі), там закінчив церковнопарафіяльну школу при грецькій православній
церкві, там же вчився в гімназії, опанував грецьку мову, щó прилучило юнака до читання Нового
заповіту в оригіналі; "українську мову, національну свідомість осягнув самотужки, перебуваючи
щоліта в селі, спілкуючись із гуртком студентів-українців, читаючи Т. Шевченка, М. Драгоманова,
І. Франка, українські видання з Галичини". І. Липа виступав у періодиці з оповіданнями та віршами,
через які громадськість була знайома з його щирими релігійними поглядами… Тож шлях цієї творчої,
національно спрямованої особистості до посади міністра УНР із релігійної проблематики був цілком
закономірним [3: 26].
Що ж до І. Огієнка то він на час української національно-визвольної революції 1917–1920 рр., не
отримавши фахової духовної освіти, все більшого й більшого авторитету набуває в українському
суспільстві як діяч православ’я: він публікує у виданнях ледь не всієї тодішньої Російської імперії
(Воронеж, Харків, Київ, Катеринослав, Варшава) і через це російською мовою праці "Отражение в
литературе "Неба Нового" Іоаникия Галятовскаго, юж.-рус.проповедника ХVІІ в." (1912), "Проповеди
Іоаникия Галятовскаго" (1913), "Брусиловская Свято-Воскресенская замковая церковь",
"Брусиловское церковное братство и его культурно-просветительная деятельность", "Отголоски
современности и местные черты в "Ключе Разумения" Іоаникия Галятовскаго, юж.-рус. проповедника
ХVІІ века" (1914) [4: 194-195]. 1917 року І. Огієнко разом із архієпископом Олексієм Дородницею
© Лєцкін М. О.,2011
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виробляє перший план діяльності Всеукраїнської церковної ради, має з архієпископом тривалі наради
відносно дерусифікації Української церкви [5: 24]. А ось доволі драматичний епізод, описаний самим
І. Огієнком зі свідченням непростих шляхів Івана Івановича до верхніх щаблів керівництва України в
церковній царині: "1917. ХІІ. Архієпископ Олексій Дородниця разом із двома впливовими членами
київської Всеукраїнської Церковної Ради просить Голову Центральної Ради проф. М. Грушевського
призначити І. Огієнка або кого іншого Генеральним Секретарем Сповідань. Проф. Грушевський
відповів: Обійдемось і без попів". А хаос у церковних справах, полишених без українського проводу,
все збільшується" [5: 24-25]. Активна церковна та релігієзнавча діяльність І. Огієнка все ж таки
привели його, на той час ректора Кам’янець-Подільського університету, пізніше, в 1919 р., на посаду
міністра ісповідань УНР [5: 65-105].
Можна з великою долею вірогідності припустити, що в 1917 р. обидва Івани – Липа та Огієнко –
мали світоглядні контакти. А в 1919-1920 рр. ці контакти стали неспростовними, бо в той час ішлося
про спадковість у керівництві духовним життям України:
"Назрівала і проблема релігійна. Відродження автокефального устрою українського православ’я,
статус парафій Московського патріархату, становище й ще невироблені права для римо-католицького
духовенства та багато іншого нерозв’язаного мало лягти на плечі нового штату Міністерства
сповідань. Тут ситуація диктувала своє: потрібна була не лишень високоавторитетна особа, а й
людина центристських переконань. До призначення Огієнкової кандидатури вже від весни 1918-го
був нагромаджений певний досвід у цій справі. І. Липа, В. Зінківський, М. Воронович, О. Лотоцький
залишили по собі те, що треба було розвинути в ще складніших умовах 1919-1920 рр., коли визрівала
реальна загроза самому існуванню української держави. Тож і від Директорії багато залежало на
міжконфесійній ситуації.
Нарешті Директорія УНР "у порозумінні з організованим громадянством українським призначила
міністром сповідань ректора Івана Огієнка" [4: 23].
Особисто І. Огієнко, міністр освіти, та І. Липа, міністр культів, познайомилися 6 січня 1919 р. на
засіданні Ради Міністрів УНР: обоє брали активну участь в організації Свята Соборності України в
Києві 22 січня того ж року [6: 253].
До речі, під час ректорства І. Огієнка в Кам’янець-Подільському університеті серед його
викладачів був і І. Липа [7: .291]. У цей час трапився й досить драматичний епізод, засвідчений самим
І. Огієнком: "1919. VІІІ. З наказу Міністра Внутрішніх Справ Іс. Мазепи зроблено поліційний трус в
Університеті (шукано Ів. Липи...). Коли поліція зайшла вночі до помешкання Ректора Огієнка, її
рішуче випросив член Директорії Ф. Швець, щó жив у цім помешканні. Професорська Рада винесла
писаний протест проти цього безпідставного трусу (це перше втручання поліції на територію
Університету). Міністер Іс. Мазепа вибачалася за непорозуміння" [5: 62-63]. А оскільки в цей же час
І. Огієнко був і міністром ісповідань і головноуповноваженим уряду УНР, то він у міністерських
справах не забував і про авторитет свого попередника: "1919. Листопад. Міністер Огієнко створив
Раду Головноуповноваженого Уряду УНР. До цієї Ради входили Голови або представники від усіх
українських партій, а саме: ...б. Міністер Іван Липа... 1919. ХІ. Предложення Головноуповноваженого
п. п.: М. А. Корчинському, І. І. Кобзі та І. Л. Липі стати товаришами Головноуповноваженого, бо
йому самому тяжко працювати" [5: 77, 78]. Саме тоді, як міністр віросповідань, І. Огієнко 1 грудня
1919 р. створив Комісію для перекладу Святого Письма українською мовою при богословському
факультеті Кам`янець-Подільського університету, й до її складу увійшов І. Липа [8: 276].
1921 та 1922 рр. були часом важких випробувань для уряду УНР і для конкретних урядовців –
чинних і колишніх. Більшовицька перемога в Наддніпрянській Україні змусила Директорію
емігрувати до Польщі в її тодішніх межах, включаючи Наддністрянську Україну. В 1921 р. І. Огієнко,
ще будучи міністром в екзилі, запропонував І. Липі написати "Начерк утворення Українського
Священного Синоду" [2: 247].
Невдовзі І. Огієнко з сім’єю опинився у Львові, але проблеми з житлом, його найманням та
оплатою призвели до того, що замешкав він у підкарпатських Винниках біля Львова – і доля
розпорядилася так, що там же, на тій самій вулиці, перед приїздом Огієнків оселився й І. Липа з
сім’єю [4: 33]. Зрозуміло, що спільні поневіряння, підсилені спільною в нещодавньому часі
діяльністю та можливістю постійно спілкуватися ще більше зблизили двох визначних українців. Іван
Липа разом із сином Юрієм брав участь і в матеріально-фінансовій допомозі бідуючій родині
професора Івана Огієнко, який тоді не мав постійної роботи й заробітку [4: 34]. "Вони довго
розмовляли про причини, щó не дали змоги збудувати самостійну Україну. Головною темою їх
політичних розмов була тема майбутнього України. Будучи оптимістом, І. Липа доводив І. Огієнкові
немарність національного здвигу 1917 - 1919 рр." [6: 255]. І. Огієнко пізніше згадував пророчі слова
І. Липи: "Українського духа, ідею української самостійності, думку про незалежну Українську
державу... ми таки глибоко защепили не тільки сучасним українцям, але й наступним поколінням на
яких сто літ. Наш державний здвиг невгасимим вогнем запалить усі живі українські душі і свого часу
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таки принесе відповідний плід. Помремо ми, але святий огонь, що його ми сміливо запалили, уже
ніколи не погасить. Це те, щó переживе нас і створить найрозкішніші легенди в Україні..." [6: 255].
І. Липа невдовзі помер від раку шлунку буквально на руках І. Огієнка [9: 116] і був похований у
тих же Винниках. Перед смертю написав сповідальні поетичні рядки: "Віддавали тіло, віддавали
душу. За свою Вкраїну помирати мушу". У своєму варшавському часописі "Наша культура" за 1937 р.
(книга 8–9) І. Огієнко видрукував 14-сторінкову статтю-спогад про останні п’ять років спілкування
"Світлій пам’яті Івана Липи. 1919–1923" [4: 203]; Іван Іванович у цій публікації писав про свого
покійного друга, що він "не раз допомагав мені... своєю цінною порадою в моїй тяжкій ситуації" [6:
254]. У цьому ж часописі було вміщено й фото Івана Липи [10: 197].
Але І. Огієнкові судилося мати зв’язки з іще одним Липою – Юрієм, сином Івана, побіжно вже
згаданим вище. Юрій успадкував од батька і українськість світогляду, і нахил до християнської
проблематики, і письменницький хист, і навіть вищу медичну освіту (він і загинув від рук радянських
енкаведистів як лікар УПА). Про письменницькі успіхи Юрія схвально писали відомі, авторитетні
сучасники – товариші по еміграції, зокрема поети Євген Маланюк, Ярослав Дригинич [11: 274, 277].
Під час громадянської війни юнак служив у лавах морської піхоти УНР [9: 117]. Особисте знайомство
І. Огієнка з родиною Липів сприяло тому, що за часів ректорства Івана Івановича в Кам’янецьПодільському університеті навчався і Юрій, а оскільки там з безпосередньою участю ректора
видавалися науково-популярні місячники "Нове життя" та "Нова думка", то не дивно, що на їхніх
сторінках уперше з’явилися друком твори Юрія [7: 291; 12: 22]; Юрій був навіть редактором "Нової
думки" [10: 75]. Відтак – вигнання (Тарнів, Львів-Винники). Батько, вмираючи, просив І. Огієнка бути
Юрієві опікуном, і це опікунство, вочевидь, здійснювалося [6: 255].
Ю. Липа не прийняв душею і всією своєю творчістю більшовицького терору в материковій
Україні, гнівно і з жахом пишучи про те, що "землю червоні вкривають калюжі"; "Одне святеє в світі
– кров людей хоробрих". Він встиг видати поетичні збірки "Світлість", "Суворість", "Вірую",
трьохтомник оповідань "Нотатник" [13: 36, 40-42]. Під час Другої світової війни Ю. Липа знаходився
в окупованому гітлерівцями Львові, беручи участь у культурному українському житті, зокрема в
літературно-мистецьких вечорах. Не втратили й нині актуальності та вражають глибиною думки і
прозорливістю такі праці Юрія, як "Бій за українську літературу" (есеїстичний збірник), "Українська
доба" (1936), "Українська раса" (1937), "Призначення України" (1938 – тут згадується І. Огієнко як
міністр УНР і як поборник ідеї автокефалії УПЦ) [6: 256]), "Чорноморська доктрина" (1940),
"Розподіл Росії" (1941), до яких варто додати ще історичний роман "Козаки в Московії" [9: 117; 6:
256]. І коли він відчув, що зможе в лавах УПА принести користь рідному краєві, то без вагань пішов
лікарем до воїнів-патріотів і загинув героєм, передрікши: "Я умру не своєю смертю, а страшною…"
[9: 117-118].
Між І. Огієнком та Ю. Липою було (як колись і з І. Липою) повне віросповідне порозуміння; як
данина цьому, під однією обкладинкою вже в незалежній Україні поруч із релігійними поезіями
І. Огієнка вміщено поезії Ю. Липи: "Ось лиця всіх до тебе, Боже, звертаються в молитві й ждуть…";
"Предивне чудо живе навколо, і зміст його є Бог…"; "Щоб знову міць була і серце знов тремтіло, –
Благословен єси! – довічно славмо Бога" [14: 120].Тому, коли з ініціативи І. Огієнка восени 1939 р. у
Варшаві була зорганізована Українська церковна рада (статус її, зважаючи на окупацію Польщі
нацистами та їхнє насторожене ставлення до слов’янського духовного життя, був майже
нелегальним), то до її складу увійшов і Юрій Липа [4: 41]. Він читав рукописний переклад Нового
Заповіту перед затвердженням його спеціальною комісією і схвально оцінював Огієнкову
методологію перекладів культових текстів та її практичне втілення: "Кожне слово чи речення
перевірене не тільки за оригіналом, але й за кращими сучасними перекладами. Але не тільки ця
пильна вірність оригіналові характеризує переклад. Є в нім дивна ясність думки та простота
вислову… Переклад Огієнка звучить чисто й маєстатично. Та величавість, що випливає з його
глибокої простоти, вирізняє цей переклад від усіх інших українських перекладів" (опубліковано 1939
р. в часописі "Рідна мова", передруковано 1958 р. в іншому Огієнковому журналі "Віра й культура")
[6: 256; 7: 259]; "Від цільності душі походить і цільність мови… й устійненість, виразність, дозрілість
і певність пов’язання" [4: 66].
Коли 1944 року митрополит Іларіон (Іван Огієнко) у зв¢язку з наближенням радянських військ до
Польщі, де знаходилася митрополія Української православної церкви, готувався до евакуації й
передав Варшавській публічній бібліотеці свою 12-тисячну книгозбірню, то серед цього книжкового
багатства були й видання творів Івана та Юрія Липів [2: 373]. У листі науковця В. Дубровського до
І. Огієнка від 10 грудня 1946 р. митрополит прочитав про Ю. Липу як про поета з помітними
символічно-містичними мотивами у творчості [15: 142].
…Повільно, потроху, але батько й син Липи, як і Іван Огієнко, повертаються з-за кордону та з-під
радянських заборон у рідну для них уже незалежну Україну. В журналах можна прочитати окремі
твори І. Липи й розповіді про нього [3]. Деякі знакові твори Ю. Липи дійшли до сучасного читача в
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нових виданнях – зокрема, пророчі політичні дослідження "Призначення України" (1992) та "Розподіл
Росії" (1995) – остання з передмовою О. Гриніва "Передбачення глобального масштабу" [11: 284; 16:
229]; передові вчителі включають творчість Ю. Липи у програму вивчення сучасної української
літератури [13: 36-43].
Таким чином, можна зробити висновок, що у своїй грандіозній перекладацькій діяльності
І. Огієнко (Іларіон) користувався підтримкою однодумців. Ми розглянули серед останніх лише двох.
У подальших розвідках з даної проблеми варто вивчити роль таких симпатиків І. Огієнка і фахівців у
сфері перекладу, як В. Самійленко, Л. Старицька-Черняхівська та ін.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Лецкин М. А. "Наш государственный сдвиг… в свое время таки принесет соответствующий
плод" (перевод Святого Письма: Иван Огиенко, Иван и Юрий Липы).
В статье сделана попытка сконцентрировать разбросанные по разным научным исследованиям
данные о подвиге всей жизни выдающегося украинского деятеля, профессора Ивана Огиенко
(митрополита Иллариона) – переводе на украинский язык полного текста Библии; его контакты на
этой почве с писателями Иваном и Юрием Липами; их помощи в подготовке перевода и его
положительном рецензировании.
Letskin M. A. "Our State Change… Will Bring Afterwards Nevertheless the Corresponding Fruit"(the
translation of Holy Letter: Ivan Ohienko, Ivan and Yuriy Lypy).
The article attempts to concentrate the facts dispersed in diverse scientific investigations about the exploit of
all life of the eminent Ukrainian figure – professor Ivan Ohienko (church leader Illarion) – the Ukrainian
translation of the complete text of the Bible and about his contacts on this ground with the writers Ivan and
Yuriy Lypa, their help in the preparation of the translation and in positive criticizing.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ АТРИБУТИВНИМИ
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, ЩО АКЦЕНТУЮТЬ СОЦІАЛЬНІ РОЛІ БРИТАНСЬКОЇ ЖІНКИ
У статті досліджується стереотипотвірний потенціал гендерно маркованих вільних атрибутивних
словосполучень жіночої референції у сучасному британському газетному дискурсі. У роботі
з’ясовано семантичні, ідеографічні й когнітивні характеристики гендерно маркованих вільних
атрибутивних словосполучень. Встановлено соціальні фемінінні гендерні ролі як складники
стереотипів, відображених словосполученнями.
Актуальність теми полягає у тому що, її об'єкт відповідає загальній антропоцентричній
спрямованості сучасного мовознавства взагалі та у необхідності виявлення опосередкованої
присутності суб'єкта пізнання у системі мови та мовлення зокрема.
Мета роботи – виявлення специфіки об’єктивації гендерних стереотипів вільними атрибутивними
словосполученнями у сучасному британському газетному дискурсі.
Об’єкт аналізу становлять вільні атрибутивні словосполучення жіночої референції зі соціальнотелеологічною стрижневою номінацією.
Предметом вивчення є семантичні, ідеографічні й лінгвокогнітивні характеристики цих
словосполучень, що наділяють їх стереотипотвірним потенціалом.
Матеріалом дослідження обрано сучасний британський газетний дискурс, який є найбільш
гнучким, щоб відображати навіть незначні зміни в свідомості, а отже і варіативність стереотипних
уявлень.
Наукова новизна отриманих результатів і висновків розкриває стереотипотвірний потенціал
гендерно маркованих вільних атрибутивних словосполучень, що функціонують у британському
газетному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть. Вербалізація гендерних стереотипів практично
не досліджувалася у синтагматичному плані, хоча провідні когнітологи, зокрема О. С. Кубрякова,
пов’язують подальший розвиток вивчення концептуальних структур саме з зосередженням на аналізі
закономірностей сполучуваності мовних форм, яка відбиває норми узгодження відповідних
концептуальних структур [1: 15-16].
Сполучуваність, що у багатьох випадках семантично мотивована (тобто має внутрішню форму), є
потужним лінгвальним інструментом відображення позамовної дійсності, і, як вважає А. Вежбицька,
є мовним свідоцтвом правдивості цього відображення [2]. Л. І. Ілія вважає, що словосполучення може
складатися з "двох членів, але не обов'язково лише з двох слів" [3: 35, 42]. За словами М. В. Нікітіна
атрибутивне сполучення містить семантично незалежний предметний компонент (переважно
іменник) і залежний від нього параметризатор, що "є ім'ям певної ознаки, яку знаходимо у денотата
головного слова" [4: 113]. Параметризатори відбивають характеристики, приписувані денотату
іменника, оскільки є "семантично підрядними номінаціями, з якими сполучаються, і за своїми
ознаками узгоджуються з ними" [5: 99].
Таким чином, гендерно марковані вільні атрибутивні словосполучення є синтаксичними
одиницями, які складаються зі стрижневої номінації, референтом якої є особа чоловічої або жіночої
статі, та одного чи кількох атрибутів-параметризаторів, які приписують референту певну природну,
соціальну або індивідуально-поведінкову характеристику. Номінації-складники словосполучень
можуть бути дескриптивно орієнтованими (безобразними, раціонально оцінними) або прагматично
орієнтованими (образними, емоційно-оцінними).
У нашій статті досліджується стереотипотвірний потенціал дескриптивно орієнтованих
атрибутивних словосполучень, референтами яких є особи жіночої статі.
У досліджуваних фрагментах британського газетного дискурсу усього зафіксовано 506 соціальнорольових номінацій жіночої референції. Усі вони відносяться до соціально-телеологічних.
У складі словосполучень із соціально-телеологічною стрижневою номінацією задіяно 559
атрибутів.
Найчастотнішою є група атрибутів телеологічної оцінки (368 – тут і далі у дужках подаємо
кількість дискурсивних реалізацій досліджуваних одиниць), які характеризують соціальнотелеологічний (215), інтелектуально-вольовий (65), фізичний (87) та фізіологічний (1) потенціал
референта-жінки.
Cоціально-телеологічні властивості жінки подані позитивно та негативно-оцінними атрибутами.
П о з и т и в н і й о ц і н ц і (176 одиниць) підлягають такі якості, як успішність: first (17), successful
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(14), popular (13), prominent (12), distinguished (10), famous (9), favorite (9), self-made (5), highest-seed
(5), highest elected (5), formidable (5), brilliant (5), respected (5), top-selling (4), A-list (4), etc.; соціальна
значущість: great (10), powerful (4), crown (1); компетентність: professional (8); працелюбність: hardworking (4); амбіційність: ambitious (4); освіченість: well-educated/educated (3), world-trotting (1);
незалежність: independent (4); зайнятість: busy (3), full-tenured (1); практичність: practical (1),
hardheaded (1). Суб’єкт оцінки н е г а т и в н о кваліфікує такі якості (39 одиниць), як соціальна
неуспішність: unimportant (5), little known (4), lampooned (2), inadequately acknowledged (1), etc.;
фінансова неспроможність: poor (5), impoverished (3), etc.; кар’єризм: career-oriented (6),
over/ambitious (5), etc.
Інтелектуально-вольовий потенціал референта-жінки віддзеркалюють п о з и т и в н і природнотелеологічні атрибути, що позначають інтелект: intelligent (15), clever (5), intellectual (5), shrewd (4),
articulate (3); талановитість: talented (8), gifted (3), promising (1), able (1); силу волі: strong/strongminded (6); харизматичність: charming (8), interesting (4), charismatic (2), intriguing (1).
Фізичні параметри референта відображено п о з и т и в н о - о ц і н н и м и атрибутами (75
одиниць), які позначають молодий вік та зовнішні характеристики жінки: young (47), slim/super-slim
(10), curvaceous (6), petite (6), shapely (5), flame-haired (1), та н е й т р а л ь н о - о ц і н н и м и
атрибутами, які позначають вік референта (12): middle-aged (9), elderly (3). Фізіологічні параметри
відбито н е г а т и в н о - о ц і н н и м атрибутом, що позначає фізіологічні особливості жінки
клімактеричного періоду: post-menopausal (1).
Сучасний британський дискурс повною мірою відображає соціальні зрушення, пов’язані з
професійним ростом жінок, які виконують роботу будь-якої складності, займають високі посади,
стають успішними бізнес-леді, конкурують з чоловікам на мистецькій ниві й проникають навіть у
церковну ієрархію, яка була до останнього часу виключно чоловічою цариною. Проте, все ще
зберігається тенденція маркувати номінації соціально-телеологічних ролей жінки за допомогою слів
female або woman (31 одиниця), що вказує на маргінальність позначуваного феномена:
(1) She is the first female stockmarket billionaire to run her own multi-media empire (Economist, April
20th, 2002. – P. 85).
(2) Outside politics, the world’s first female bishop was a German (Economist, March 11th, 2000. – 34 p.).
Аналізовані фрагменти, що ілюструють появу у британській політичній та юридичній еліті не
лише успішних представниць середнього класу білої раси, а й темношкірих жінок, відображають
тенденцію до руйнування не лише гендерних, а й расових стереотипів:
(3) In 2003 her hard work on equality and social justice paid off when she became Labor’s International
Development Secretary – making her the UK’s first black female Cabinet member (Good Housekeeping,
May, 2004. – 26 p.).
(4) I could truly claim with impunity that a nephew of mine had long been married to a distinguished
black lawyer from Uganda (Sunday Times Culture, September 1st, 2004. – 6 p.).
Ця тенденція пояснює той факт, що для характеристики референтів-жінок використовуються
атрибути, які позначають найбажаніші чоловічі якості, що гарантують їм кар’єрний ріст і соціальне
визнання – успішність, прагматичність, професіоналізм, високий інтелектуальний потенціал тощо:
(5) Successful women directors, too, are surfacing again in Italy (Economist, April 20th, 2002. – 87 p.).
(6) An intelligent, hard-working politician, she was something of a star in the Washington state
legislature (Economist, April 28th, 2001. – 49 p.).
У західному суспільстві поширюється думка, що жінки-політики є більш прагматичними за
чоловіків, але менш корисливими; вони намагаються не стільки зайняти високу посаду, скільки
досягти конкретних позитивних результатів [6: 409].
Водночас, жінки-високопосадовці, що припустилися помилки, частіше ніж чоловіки підлягають
негативній оцінці з боку соціуму. Існує декілька пояснень цьому феномену: по-перше,
представництво жінок на політичному Олімпі є значно меншим, тому їх невдачі є більш помітними;
по-друге, "світ політики, апріорі, вважається чоловічою сферою діяльності, проникнутої духом
чоловічого шовінізму, яка є найбільш закритою для жінок" [6: 407]:
(7) The latest political soap opera in the Philippines was drawing to a climax this weekend amid prayers,
protests and tear-stained avowals of integrity by the nation’s scandal-tainted leader, Gloria Arroyo (Sunday
Times, July 10th, 2005. – 29 р.).
Атрибути, що, як правило, позитивно кваліфікують референта-чоловіка, підкреслюючи його
агресивність, активність, амбіційність, набувають негативної оцінки, характеризуючи референтажінку, як, наприклад, атрибут upstart у фрагменті (10):
(8) Yet here was this woman, an upstart little judge, infinitely junior to his exalted status, snooping in his
closets (Reader’s Digest, January, 2002. – 52 p.).
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Схвалюючи телеологічний потенціал референтів-жінок, що надає їм конкурентноздатності у
боротьбі за місце на кар’єрній драбині, нівелюючи розбіжності між ними та чоловіками, суб’єкт
аналізованого дискурсу подекуди акцентує статеву належність референта-жінки. Така акцентуація
відволікає адресата від професійних якостей жінки, зосереджуючи увагу на суто жіночих принадах й
у такий спосіб підкреслює нетиповість феномена успішної незалежної жінки-професіонала.
Наприклад, у (9), відзначаючи високі розумові здібності референта-жінки за допомогою атрибута
телеологічної оцінки, суб’єкт, водночас, використовує параметризатор естетичної оцінки на
позначення жіночої сексуальності:
(9) A sexy, intelligent television presenter, June is also a heavily involved supporter of the Prince’s
Trust, a charity that helps disadvantaged young people to reach their full potential (Good Housekeeping,
May, 2004. – 23 р.).
У іншому прикладі позитивна телеологічна оцінка інтелекту жінки комбінується з саркастичною
констатацією її фізіологічних особливостей, асоційованих з нервозністю та вередливістю постклімактеричного періоду. У такий спосіб суб’єкт дискурсу реагує на намагання жінки зруйнувати
традиційні стереотипи:
(10) Bakewell’s usefulness was limited; especially in an industry that mistrusts both intellectual and postmenopausal female presenters, and really can’t stomach a combination of the two (Sunday Times Culture,
October 5th, 2003. – 42 р.).
Другу за частотністю позицію посідають жіночі характеристики, відображені атрибутами етичної
оцінки (120). П о з и т и в н і й о ц і н ц і (62 одиниці) підлягають такі якості, як життєрадісність: funloving (8), happy (2), young-at-heart (1); впевненість: self-/confident (6); рішучість: decisive (5), persistent
(2); сучасне мислення: modern (5), emancipated (2); щирість: honest (4), sincere (2); розуміння:
understanding (3), sensitive (3); стильність: elegant (5); комунікабельність: sociable (3), well-connected
(1); зухвалість: sassy (3); турботливість: caring (3); грайливість: coquettish (2); самоповага: expensive
(1), unavailable (1). Об’єктом н е г а т и в н о ї о ц і н к и (58 одиниць) стають такі якості референта, як
агресивність: aggressive (7), acerbic (5), feminist (4), turbulent (3), radical (2), embattled (2);
імпульсивність: impulsive (5), erratic (4), wobbly (4), disgruntled (1); жорстокість: furious (6), ruthless
(4), baby-loathing (1); грубість: rude (4), vulgar (2), impolite (1); антисоціальна поведінка: drug-addict
(1), drunken (1); легковажність: frivolous (1).
Такі особистісні якості, як комунікабельність, вміння налагоджувати стосунки та знаходити нові
зв’язки (11), а також впевненість та життєрадісність (12) є бажаними характеристиками виконавців
соціально-телеологічних ролей обох статей:
(11) I would encapsulate it thus: she was a well-connected petit maitre who had her moments (Sunday
Times Culture, June 1st, 2003. – 16 р.).
(12) She had grown from a rather bookish little girl into a happy, confident student (Reader’s Digest,
August, 1999. – 100 р.).
Властивості, стереотипно асоційовані з жінкою, типу зухвалості та грайливості, теж набувають
позитивної оцінки як такі, що приваблюють суб’єкта оцінки-чоловіка, але відволікають від
професійних якостей референта:
(13) Here’s what happens when sassy in-house expert Sisky, 33, MH editorial assistant Sarah, 25, and
coquettish art director Catherine, 29, take control of our readers’ postbag (Men’s Health, August, 2005. – 52 р.).
Атрибути, що позначають характеристики "справжнього бійця", стереотипно приписувані
чоловікам, хоч і отримують позитивну оцінку як параметризатори соціально-телеологічних номінацій
жіночої референції, проте майже завжди асоціюються з певним відхиленням від норми. Відтак, жінка,
що володіє такими якостями, може легко стати об’єктом критики як така, що намагається виконувати
роль, яка їй не під силу:
(14) Charlene Barshefsky, America’s embattled trade supremo, needs a success to fend off her critics
(Economist, April 3rd, 1999. – 12 р.).
Агресивність референта-жінки, навіть якщо це необхідно для професійної діяльності, теж
сприймається як відхилення від норми й, відповідно, отримує негативну оцінку, оскільки жорстка та
агресивна поведінка жінки суперечить традиційним стереотипним уявленням про жінку як втілення
лагідності та поступливості:
(15) The novelist Angela Carter, who was often an acerbic critic, compared Gray’s prose to that of Sir
Thomas Browne, the author of "Religio Medici" (Financial Time Weekend, September 4th-5th, 2004. – 9 р.).
Атрибути естетичної оцінки у складі соціально-телеологічних словосполучень (71) подані
п о з и т и в н о - о ц і н н и м и (65 одиниць): attractive (18), beautiful (15), gorgeous (10), glamorous (9),
sexy (9), lovely (4) та н е г а т и в н о - о ц і н н и м и параметризаторами (6 одиниць): ugly (3), plain (2),
silicone-enhanced (1).
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Сьогодні звеличування жіночої краси є справою преси, модної, косметологічної та
кінематографічної індустрії. На ґрунті професійного відношення до естетичного ідеалу (зірки кіно,
співачки, манекенниці тощо) та масового споживання взірців краси й косметичної продукції
розповсюджуються норми та естетичні моделі жіночності [6: 187]:
(16) The 1955 La Scala production of Verdi’s La Traviata in which Luchino Visconti transformed the
glamorous Greek diva, Maria Callas, into an icon (Sunday Times Culture, August 24th, 2003. – 39 р.).
Описуючи соціально успішних жінок-професіоналів, суб’єкт британського газетного дискурсу
доволі часто звертає увагу саме на привабливу зовнішність, а не на професійні достоїнства референтажінки:
(17) The bard has taken up with Sarah Emily Miano, an attractive blonde novelist half his age whom he
met while she was under his tutelage (Sunday Times Style, November 2nd, 2003. – 9 р.).
Опис жінок-моделей включає інформацію про те, що успішне виконання цієї ролі передбачає
користування послугами пластичних хірургів. Хоча захоплення пластичними операціями не
схвалюється суб’єктом оцінки, він/вона не може не констатувати, що з їх допомогою жінка досягає
приголомшливого ефекту:
(18) The financial pulling power of reality television stars in Britain has overtaken Hollywood with the
£1,75 m sale of rights to the wedding pictures of Jordan, the silicone-enhanced model, and Peter Andre, her
pop-star fiancé (Sunday Times, May 15th, 2005. – 9 р.).
Таким чином, результати аналізу словосполучень жіночої референції із соціально-телеологічною
стрижневою номінацією дають підстави стверджувати, що сучасний британський газетний дискурс
відображає руйнацію традиційних гендерних стереотипів, пов’язану з утвердженням жінок у ролі
соціально успішних професіоналів у суто "чоловічих" сферах британського соціуму.
Найчастотнішими є атрибути телеологічної оцінки, що акцентують успішність, соціальну
значущість, компетентність та високі розумові здібності виконавиці соціально-телеологічної ролі
УСПІШНОГО ПРОФЕСІОНАЛА. Для позначення особистісних якостей та поведінки референта
використовуються атрибути етичної оцінки, які відбивають найбажаніші традиційно чоловічі
характеристики, а саме: впевненість, рішучість, амбіційність, практичність, агресивність. Проте,
якщо, кваліфікуючи референта-чоловіка, ці атрибути, як правило, реалізують позитивну оцінку, то
стосовно референта-жінки вони часто набувають негативної конотації, оскільки позначають якості,
що суперечать усталеним фемінінним еталонам. Описуючи соціально успішну жінку, суб’єкт
дискурсу подекуди загострює увагу на її фізіологічних характеристиках, що відволікає адресата від
професійних якостей виконавиці соціально-телеологічної ролі й акцентує її нетиповість. Атрибути
естетичної оцінки загострюють увагу адресата на зовнішніх даних жінки-професіонала.
Перспективи дослідження вбачаємо у вивченні варіативності аксіологічних параметрів гендерно
маркованих вільних атрибутивних словосполучень у різних лінгвопрагматичних та інституціональних
типах англомовного дискурсу.
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Т. Г. Лукьянова. Вербалізація гендерних стереотипів атрибутивними словосполученнями, що акцентують
соціальні ролі британської жінки

Лукьянова Т. Г. Вербализация гендерных стереотипов атрибутивными словосочетаниями,
которые акцентируют социальные роли британской женщины.
В статье исследуется наделенные потенциалом стереотипа гендерно маркированные
атрибутивные словосочетания в современном британском газетном дискурсе. В работе выявлены
семантические, идеографические и когнитивные характеристики свободных атрибутивных
словосочетаний. Установлены социальные фемининные гендерные роли как составляющие
стереотипов, отражаемых словосочетаниями.
Lukyanova T. H. Verbalization of Gender Stereotypes by Means of Attributive Phrases which Accentuate
the British Women’s Social Roles.
This article presents the research of gender marked free attributive phrases supplied with stereotypical
potential functioning in the contemporary British newspaper discourse. The paper reveals semantic,
ideographic and cognitive characteristics of gender marked free attributive phrases. The article establishes
social feminine gender roles as constituents of stereotypes reflected by the phrases.

117

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Філологічні науки

УДК 811.111'81'367'81'38
Е. Ф. Маліновський,
кандидат філологічних наук
(Житомирський національний агроекологічний університет)

КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВТОРУ ЯК
ЛІНГВІСТИЧНОГО ЯВИЩА
В статті розглядається проблема комплексного аналізу повтору як універсальної мовної категорії.
Особливий акцент робиться на кореляцію когнітивних, прагматичних, структурно-семантичних та
лінгвостилістичних функцій повтору як лінгвостилістичного засобу. Визначено сутність
антропоцентричного підходу до аналізу повтору.
Повтор є канонізованим за досвідом явищем у природі та соціумі. Роль повторів у філософському
осягненні світу важко переоцінити: будь-які закономірності є проявами стало відтворюваних,
повторюваних процесів та явищ; отже, повторюваність веде до створення закономірності і є
евристичним засобом її вивчення. Універсальність повтору як одного з філософських чинників буття
та певна простота принципу повторення робить об’єкти та системи більш надійними. У мистецтві
широко використовується аналогічний принцип організації матеріалу, де підґрунтям композиції є
принцип мотивованого, інваріативного повторення того чи іншого формального (орнамент, танець,
музика, архітектура, фольклор) чи змістовного мотиву. В основі ритму також лежить повторюваність,
періодична чи циклічна зміна. Той самий принцип реалізується на всіх рівнях мови як основа її
структурної єдності, але специфіка полягає в утворенні сполучень елементарних об’єднань із зміною
як інформативної ємності, так і протяжності складових самого коду.
Мовний повтор як важлива риса усіх рівнів мови належить до кола явищ, що постійно
перебувають у центрі уваги дослідників, і хоча його окремі типи досить детально описані в науковій
літературі, досі не вироблено загальноприйнятих поглядів на сутність та функціональні властивості
повтору.
Актуальність роботи визначається необхідністю інтегративного та системного розгляду
властивостей ПКП в контексті панівної антропоцентричної функціональної парадигми сучасного
мовознавства, а також необхідністю осмислення лінгво-філософської природи повтору в його
функціональному розмаїтті. Своєчасним і важливим є звернення до визначення функції як параметра
аналізу лінгвістичної категорії повтору взагалі та ПКП зокрема, встановлення ієрархії функцій
повторів залежно від їх когнітивної значущості, комунікативно-прагматичних властивостей та
жанрово-стилістичних особливостей типу дискурсу, де реалізується ПКП. Актуальним також є аналіз
ПКП за формально-категоріальними ознаками, що є складовою його комплексного системного
аналізу.
Системний інтегрований підхід до мови та мовних явищ, аналіз мови у поєднанні структурного та
комунікативного аспектів становлять базу для осмислення повтору як універсальної мовної категорії,
що організовує процес комунікації. Ця тенденція до комплексного аналізу повторів посилилась в
останні роки (О. В. Бекетова [1]). Спробу врахування максимальної кількості різнорідних
характеристик, притаманних повтору, зроблено І. В. Соколовою [2: 3-4].
Вивчення повтору як одного із текстотворних факторів зумовило його дослідження в умовах
комунікативно-прагматичного напряму аналізу тексту, де повтори характеризуються як
лінгвостилістичні засоби вираження авторської модальності та прагматичної настанови тексту.
Спробу співвіднести повтор з такою глобальною текстовою категорією, як зв'язність, зробила
А. Ф. Папіна [3]. Досліджувалась також спонукальна модальність повтору. Повтор розглядався як
засіб акцентування та вираження авторської модальності і прагматичної настанови тексту.
Поки що є невелика кількість праць, в яких повтор розглядається в цілому тексті
(А. К. Жолковський, Ю. К. Щеглов [4], О. Б. Лихачова [5], Г. Г. Москальчук [6]). Комунікативноінтонаційна ієрархія окремих речень в тексті створює певний повторюваний малюнок (паттерн,
конфігурацію), який відрізняє один текст від іншого. Завдання полягає в тому, щоб навчитись
фіксувати ці різні стани структури цілого тексту як прояви певної ідеальної гармонійної інваріантної
структури [7: 19].
Активно досліджуються проблеми інтертекстуальності, використання в мовній діяльності
прецедентних текстів та різного роду мовних стандартів, що базуються на принципі структурносемантичного повторення (див., наприклад, роботу Н. В. Черемісіної [8]), зроблено серйозні кроки у
розумінні мінливості проявів повтору залежно від рівня складності тексту.
Визначимо, що ми розуміємо під комплексним підходом до вивчення повтору. Повтор є
рекурентною актуалізацією мовних одиниць, отож, повтору як частині цілого (мовної системи)
притаманні властивості цього цілого, тобто мови. Стосовно цього ми говоримо принаймні про чотири
моменти у дослідженні повторів: 1) про когнітивну онтологію повтору як об'єктивацію мовними
© Маліновський Е. Ф.,2011
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засобами частини картини світу; 2) про повтор у його зв'язку з принципами економії та
надлишковості мови; 3) про прагматичну спрямованість використання повтору в ході мовної
діяльності; 4) про паралелізм парадигматичних та синтагматичних властивостей мови як системи та
типологічні характеристики повтору.
Розвиток когнітивного підходу до явищ мови сприяв розумінню її як джерела відомостей про
концептуальні та когнітивні структури. Кожна одиниця мови та кожна мовна категорія може
розглядатись як об'єктивація того, як відбито та категорізовано світ людським розумом, як результат
когнітивних процесів сприйняття та пізнання [9: 57].
В основі повтору як лінгвістичного явища, за визначенням І. В. Соколової, знаходиться
"психологічний феномен репродукування знань та досвіду" [2: 4]. Таким чином, когнітивна онтологія
повтору є невід'ємною частиною його комплексного розгляду.
З точки зору мовної діяльності, причини мовних змін, поява тих чи інших тенденцій, вживання у
мовній діяльності тих чи інших мовних одиниць, у тому числі застосування повтору, пов'язані з
намаганням удосконалити мову як засіб передачі інформації, з оптимізацією її використання для
різних потреб комунікації. Це породжує тенденцію до економії мовних засобів, що
використовуються. Навпаки, наявність повторюваних одиниць мови у висловлюванні свідчить про
його надлишковість. Як відомо, надлишковість висловлювання передбачає: по-перше,
повторюваність його компонентів і, по-друге, їх взаємозв'язок [10: 103]. На рівні висловлювання
перший аспект принципу надлишковості визначається як повторюваність семантичних компонентів,
що зумовлюють семантичну та граматичну погодженість у мовленні. На рівні зв'язного повідомлення
надлишковість як повторюваність його компонентів виявляється як анафоричні повтори та
кореферентність [11: 79].
Мовний повтор має телеологічну антропоцентричну природу. Його реалізація здійснюється
суб'єктом мовної діяльності з метою досягнення певної мети. Як слушно зазначив В. Б. Касевич,
правила мовної діяльності, які стосуються функціонування мовної системи, повинні бути органічною
частиною моделі мови, що розробляється лінгвістом [12: 70]. Таким чином, для комплексного аналізу
необхідним є розгляд прагматичних функцій повторів, виявлення їх співвідношення зі структурносемантичними особливостями. Хотілося б відзначити, що прагматичні функції пов'язують повтор з
мовною особистістю і можуть бути виділені не тільки на матеріалі діалогічних текстів, але й на
матеріалі текстів різної жанрово-стильової належності та прагматичної спрямованості (див.,
наприклад, праці І. В. Соколової, де досліджуються прагматико-комунікативні характеристики
повторів у текстах-анонсах [2], О. В. Бекетової, де розглядаються функціональні особливості фігур
повтору в аргументативних текстах [1]).
З лінгвістичної точки зору повтор являє собою неодноразову появу мовної одиниці в певному
проміжку мовлення на відповідному лінгвістичному рівні [1: 5]. Структурний аспект вивчення
повтору в парадигматиці передбачає аналіз його актуалізації на відповідних рівнях мовної системи
(фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному і вище, тексту як складного
синтаксичного цілого). У синтагматиці мова йде про контактність/дистантність повторів, їх
композиційну роль в тексті. "На текстовому рівні повторюваність є ізоморфним явищем, що
реалізується у взаємодії та взаємозв'язку різнорівневих повторів і виступає одним з факторів
забезпечення функціонування тексту як цілісної системи" [2: 4]. Лінгвостилістичні функції повторів є
характеристиками текстів певної жанрово-стилістичної належності.
Як і будь-яка одиниця мови, повтор являє собою єдність смислової (внутрішньої) та звукової
(зовнішньої) сторони [2: 4], і, очевидно, існує кореляція між структурними особливостями повторів та
їх семантикою. Із сказаного випливає, що говорити про суто структурні чи суто семантичні типи
повторів є неправильним, тому у відповідних розділах ми розглядаємо структурно-семантичні типи
повтору.
Підсумовуючи, відзначимо, що з оглядом на комплексний аналіз ПКП у даній роботі ми
враховуємо низку гетерогенних рис, які іманентно притаманні повтору як одиниці мови, що
використовується в її реальному функціонуванні. Сутністю такого аналізу є дослідження когнітивних,
прагматичних, структурно-семантичних та лінгвостилістичних функцій повторів у межах
антропоцентричної функціонально-діяльнісної парадигми. Особливо цікаво прослідкувати кореляцію
значень перерахованих функцій між собою.
Засади антропоцентризму виводять на перше місце людину як мовну особистість, а мова
розглядається як її найважливіша складова. Ю. С. Степанов, аналізуючи погляди Е. Бенвеніста,
формулює антропоцентричний принцип мовознавства таким чином, що мова знаходиться в діапазоні
природного сприйняття людини і не переходить меж цього сприйняття ні з боку плану виразу, ні з
боку плану змісту та семантики [13: 14].
У дусі сучасної міждисциплінарної антропоцентричної парадигми акцент робиться на аналіз
характеру поліпарадигмальної (термін О. С. Кубрякової [14]) інтеграції лінгвістичного, когнітивного
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та психологічного, тобто матеріалізованого у мові, світогляду мовної особистості [15], її свідомості,
мислення, емоцій, які пронизують життя людини, виділяючи найбільш важливі для неї події.
Людина як частина цього світу неминуче підпорядковується його фізичним та біологофізіологічним закономірностям, що не може не накладати відбиток на характер організації структури
різних типів дискурсу, які ним створюються (див. детальніше роботу І. Є. Фролової [16]). Таким
чином, породжений ним дискурс розглядається не тільки як продукт мовної діяльності, але й як
результат інтегративного синергетичного процесу, збереженого в його структурі внаслідок
обмеженості фізико-біологічних параметрів сприйняття, притаманних людині. Антропоцентричний
підхід в лінгвістичних дослідженнях повинен враховувати актуально не усвідомлювані людиною суто
фізичні параметри дискурсу, які детермінують його породження та сприйняття. Одним з таких
параметрів є організація послідовності компонентів дискурсу [7: 8, 12].
Всупереч усім зусиллям вчителів та філологів, помилки у використанні в мові повторів дуже
важко викорінювати, що говорить про користь ядерності феномена повтору в мовній свідомості
людини. Це може також свідчити про очевидний факт: повторення елементів форми та змісту
відповідає якимсь найважливішим механізмам мови та мислення, тому без принципу (прийому)
повторення практично неможлива ні усна, ні письмова мова [7: 23].
Антропоцентризм стосовно аналізу повторів, на наш погляд, можна трактувати таким чином.
Якщо за вихідний пункт прийняти мовну особистість, то нас, передусім, буде цікавити, які когнітивні
механізми задіяні при використанні повтору та які комунікативні цілі при цьому ставить собі за мету
комунікант. Отже, ми неминуче приходимо до функціональної інтерпретації повтору як мовного
явища, який використовується з певною метою в ході комунікативної інтеракції. Основним пафосом
функціоналізму є пояснення мовної форми її функціями. Як специфічний напрям лінгвістичної думки
функціоналізм виходить з того, що мовна форма мотивована мовними функціями, адаптована до
функцій, які мотивовані мовою, і, в першу чергу, до комунікативної як основної функції мови [17:
276, 278].
Функцію ми визначаємо як здатність мовної форми до виконання того чи іншого призначення, а
лінгвістичний функціоналізм – як такий підхід до мови та її засобів і, одночасно, як такий напрям
досліджень, який дозволяє вивчати механізми мовної системи в дії.
Мова, поза всяким сумнівом, являє собою систему, яка за своєю сутністю є функціональною, а
отже, не може бути описана, виходячи лише з структурних (субстанційних) підстав. Аналізуючи
висловлювання теоретиків функціонального підходу в лінгвістиці, на нинішньому етапі розвитку цей
підхід можна охарактеризувати як підхід, коли досліджуються об’єкти через їх ставлення до
середовища, коли вивчаються відносини між об’єктом, що є субстратом і носієм функції, та
середовищем. Функція елемента визначається його роллю в системі. Отже, закономірним є вивчення
функціонування об’єкта, яке дозволяє краще зрозуміти внутрішню будову системи. Відповідно,
функціонування може розумітися як прояв сутності, спосіб існування мови або критерій реальності її
одиниць та категорій.
У той же час функції мовної системи не можуть зводитись до функцій мови, оскільки кожна мовна
одиниця має певну автономність. Мовна одиниця, в нашому випадку та, що повторюється, має
ієрархію функцій, серед яких базові співвідносяться з основними функціями мови. Отже, потрібно
відповісти на питання щодо сутнісної, основної функції повтору, іншими словами, якою є
процесуальна характеристика реалії за її призначенням, яка визначає саму форму існування реалії.
Саме таку функціональну якість (функцію) логічно покласти в основу визначення повтору як мовного
явища.
Сказане дозволяє констатувати, що основна функція повтору пов’язана з використанням його у
якості засобу оптимізації мовної діяльності та більш успішного досягнення цілей спілкування в ході
реалізації комунікативної функції мови.
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Малиновский Э. Ф. Когнитивно-коммуникативный подход к исследованию повтора как
лингвистического явления.
В статье рассматривается проблема комплексного анализа повтора как универсальной языковой
категории. Особый акцент делается на корреляцию когнитивных, прагматических, структурносемантических и лингвостилистических функций повтора как лингвистического средства.
Определена сущность антропоцентрического подхода к анализу повтора.
Malinovsky E. F. The Cognitive and Communicative Approach to Studying Repetition as a Linguistic
Phenomenon.
The paper highlights the problem related to the integrated study of repetition as a universal language
category. Special emphasis is laid on the correlation of cognitive, pragmatic, structural, semantic and
linguostylistic functions of repetition as a linguistic means. The essence of the anthropogenic approach to the
analysis of repetition is determined.
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ФОНОСЕМАНТИЗМ ЕМОТИВІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У цій статті автор наводить результати проведених ним експериментальних психолінгвістичних
досліджень фоносемантичних властивостей емоційно забарвленої лексики сучасної німецької мови.
Отримані результати підтверджують існування певних правил звукового символізму в мові, зокрема
німецькій, що, в свою чергу, допомагає посилити вербальну експлікацію тієї чи іншої емоції.
Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика не стоїть на місці: постійно народжуються нові ідеї,
висуваються неординарні гіпотези щодо функціонування найвищого надбання людства – мови,
явища, яке забезпечує процес номінації та комунікації в усіх сферах життєдіяльності людини.
Очевидно, сучасне мовознавство змушено розширити сферу дослідження явищ, прямо чи
опосередковано пов’язаних із мовою. З цих причин у дослідженні феномена мови пропонується
використовувати нові принципи, згідно з якими передбачаються активні виходи в інші суміжні з
лінгвістикою науки, вивчення мови з метою пізнання її носія та різнопланових аспектів процесу
мислення людини, поглиблене вивчення широкого кола функцій мови, прагнення до всебічного
пояснення мовних явищ [1: 9].
Аналіз досліджень і публікацій. Крім лексичного та граматичного значень, в останні роки у
лінгвістиці все частіше стали виділяти в окрему категорію, так зване, фонетичне значення
(В. Кушнерик [1], В. Бєлянін [2], С. Воронін [3], О. Журавльов [4], В. Левицький [5]), яке розуміють
як символічне значення звуків [1: 11].
Л. Зіндер зазначає, що фонема, позбавлена змісту, сама собою набуває значення завдяки тому, що
вона може матеріалізувати наділені змістом мовні одиниці [6: 9].
О. Потебня розрізняє в слові три елементи: членороздільний звук; значення, передане за
допомогою звука; внутрішню природу. Внутрішня форма показує, як людина бачить свою думку.
Звук – оболонка, зовнішня форма знака. Репрезентація і звук пов’язані між собою гармонійними
асоціативними зв’язками. О. Потебня стверджує, що звук усвідомлюється тільки в готових словах і не
одразу: "Тільки по мірі того, як він уживається з відомим значенням слова, людина відкриває в ньому
необхідність пов’язати його з конкретною думкою" [7: 121]. Підкреслюється, що членороздільний
звук, форма слова проникнені думкою [7: 179].
Мета дослідження – дослідити експериментальним шляхом емоційно забарвлену лексику
сучасної німецької мови на основі вибірки з тлумачних словників DUDEN [8] та PONS [9] для
підтвердження чи спростування попередньо отриманих результатів [10], що вказували на наявність
певного фоносемантичного значення у емотивів.
Викладення основного матеріалу. На думку російського мовознавця А. Міхальова все, що ми
знаємо про цей світ, відображено в мовних значеннях – лексичних та граматичних. Граматичні
значення втілюють найбільш абстрактні якісні, кількісні, часові та інші категорії. Лексичні – більш
конкретні: предмети, дії, стани, ознаки. Така ж велика і наслідувальна здатність звуків мовлення при
описі дійсності. Виходячи з цього, логіка підказує, що різні слова, які мають в своєму складі той
самий звук, повинні мати щось схоже в своїх значеннях. Але слів і значень так багато, що навіть
фахівцю буває досить складно розібратись в цьому, на перший погляд, хаосі. Проте при більш
детальному дослідженні стає зрозумілим, що навіть абсолютно неспоріднені слова, які мають тільки
один спільний елемент – звук, проявляють певну семантичну тотожність [11].
На матеріалі багатьох мов встановлено, що звукова оболонка може бути в певний спосіб пов’язана
зі значенням слова, символічно передаючи його структуру [12: 60]. О. Потебня звертав увагу на вплив
фонічних засобів на сприйняття значень лексичних одиниць (зовнішньої форми) і змісту (внутрішньої
форми), підкреслюючи нероздільність згаданих понять, їх взаємозалежність і абсолютну відмінність
[13: 124].
При реалізації лексичних одиниць у мові, тексті свідомість суб’єкта не відокремлює звукову
оболонку слова від його змісту. Отже, слово сприймається цілісно, як певний "звукозміст". Саме тому
певні звуки та їхні сполучення фіксуються в мозку людини як реакція на відповідне явище, тобто
пов’язуються з чимось "приємним чи неприємним", "сильним чи слабким" тощо. На думку
О. Журавльова, експресивна форма не лише підтримує конотативне значення, а й посилює та
увиразнює його. У зв’язку із цим лінгвіст зазначив: "Між ступенем конотативної та експресивної
виразності слова та ступенем вияву фонетичного значення його звукової форми наявний прямий
зв’язок" [4: 133].
І. Горєлов [14], В. Бєлянін [2] продемонстрували зі всією очевидністю, що фонетичним значенням
(співзначенням) може володіти не тільки звук, але й слово, й навіть сукупність слів – текст; що
© Манзій А. М., 2011
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фонетичне наповнення тексту здатне на підсвідомому рівні впливати на хід смислового сприйняття
повідомлення.
Німецький психолог В. Вундт, який врахував у своїй концепції теорії мовознавства, психології та
етнології, вважав, що мова утворюється несвідомо. Слово, як і будь-яка інстинктивна дія, виникає за
рахунок "внутрішнього спонукання". Початкове слово – суб’єктивний продукт внутрішньої дії, й
виражає воно не саму уяву про предмет, а те, як ця уява несвідомо впливає на внутрішній світ людини
[15: 484].
Наразі, в сучасному мовознавстві існують два погляди на причини виникнення символіки звуків.
Прихильники первинного звукового символізму вважають, що більшість стародавніх слів були
вмотивовані в тому сенсі, що їхня звукова форма більшою чи меншою мірою моделювала деякі
акустичні ефекти, які створювали об’єкти номінації [16: 74-81]. З іншого боку, прихильники
секундарного звукового символізму (В. Левицький [17], В. Кушнерик [1]) відстоюють протилежну
думку. В. Левицький зазначає, що під звуковим символізмом у лінгвістиці звичайно розуміють
наявність зв’язку між планом форми (звучанням) і планом змісту (значенням) лексичної одиниці;
хоча у принципі звучання й не має нічого спільного з природою позначуваного словом денотата,
однак це ніяк не перешкоджає існуванню "вторинного символізму" [18: 36]. Як зауважує
В. Кушнерик, носієві мови властиве прагнення до пошуку асоціативних зв’язків між звучанням слова,
яке розвивається згідно з фонетичними законами даної мови, і значенням цього слова. Отже, йдеться
про явище народної етимології. Носій мови прагне в подібних випадках знайти ознаку предмета, яка
кидається у вічі, щоб зробити її представником цього предмета. Саме цим частково
унеможливлюється довільність зв’язку між звучанням і значенням слова [1: 18].
Вивченням фонетичного значення та специфіки його функціонування у мові займається
фоносемантика. Основними принципами фоносемантики, на думку С. Вороніна, є принцип
недовільності
мовного
знака,
принцип
детермінізму,
відображення
цілісності,
багатоплановості [3: 29-31].
Фоносемантика займається також і дослідженням емоцій, їх експлікацією в мові. У пошуках
взаємовідносин між формою мовних одиниць та їхнім значенням, змістом фоносемантика останнім
часом розглядає й емотиви як такі, що мають певні самостійні фонетичні значення, які допомагають
вербально висловити, посилити ту чи іншу емоцію: радість, страх, розчарування тощо.
Жан Жак Руссо в своїх творах писав про те, що джерела мови знаходяться в емоційно-естетичних
переживаннях первісних людей та їхньому вираженні голосом. Моральні якості, які зосереджені в
почуттях (любов, ненависть, співчуття, гнів) викликали у первісної людини "природні вигуки", надалі
вигуки ставали все більш різноманітними – еволюціонували від вигуків до слів [19: 46].
Проблема форми і змісту в теорії лінгвістики займає сьогодні одне з провідних місць. Важливим
аргументом на користь актуальності цієї проблематики виступає той факт, що асоціації зовнішньої
форми суттєво впливають на навички відчуття мови, що важливо для психічної оцінки мовної
здатності людини.
На основі наших попередніх вибірок із словників були відібрані односкладові іменники,
прикметники та дієслова (зважаючи на той факт, що дієслово не може мати менше 2 складів через
наявність закінчення –e(l)n, до уваги брались корені двоскладових дієслів), які позначають або
виражають позитивні та негативні емоції [10]. Були відібрані саме односкладові слова, оскільки саме
вони за формою є найбільш близькими до вигуків, відповідно, мають найсильніше експресивне
навантаження.
Задля запобігання впливу на експеримент властивих інформантам можливих регіональних,
діалектних та професійних якостей, анкети були представлені 3 групам інформантів у Цвікау,
Гамбурзі та Франкфурті, загальна кількість опитаних – 30. Щодо цього є низка рекомендацій,
наприклад, вважається достатнім використання 20-50 досліджуваних, а збільшення кількості
опитуваних не призводить до суттєвого поліпшення результатів [1: 239].
Учасники експерименту – різні за віком, статтю, освітою та фахом носії німецької мови. Завдання
учасників нашого експерименту – протягом обмеженого часу, а саме 5 хвилин, оцінити за
п’ятибальною шкалою наведені лексичні одиниці, де -2 відповідало значенню "дуже неприємно", -1
"неприємно", 0 "нейтрально", +1 "приємно", +2 "дуже приємно". Надалі було відібрано по 20 та 40
лексем, кожної частини мови, які позначали позитивні та негативні якості відповідно, згідно їхньої
оцінки учасниками експерименту. Така кількість обумовлена тим, що негативна лексика переважає в
вокабулярі мови, що відзначалося вже раніше у працях вітчизняних і закордонних лінгвістів [20: 219].
Усі відібрані лексеми надалі транскрибувались. За допомогою розрахунків із застосуванням
критерію c2, мінімальне значення якого є 3,84 (95% достовірності), 6,63 (99,9% достовірності) були
отримані такі дані:
·
[u:] з показником c2 6,98 має чітко виражене позитивне забарвлення;
·
[υ] з показником c2 6,06 має позитивне забарвлення;
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·
[)у] з показником c2 4,04 має позитивне забарвлення;
·
[а] з показником c2 3,91 має негативне забарвлення;
·
[au] з показником c2 3,91 має негативне забарвлення;
·
[n] з показником c2 5,77 має позитивне забарвлення;
·
[∫] з показником c2 5,68 має позитивне забарвлення;
·
[k] з показником c2 13,76 має чітко виражене негативне забарвлення;
·
[d] з показником c2 8,71 має чітко виражене негативне забарвлення;
·
[ts] з показником c2 7,99 має чітко виражене негативне забарвлення;
·
[t∫] з показником c2 4,52 має негативне забарвлення;
·
[g] з показником c2 4,9 має негативне забарвлення.
Варто зазначити, що у співвідношенні кількість лексичних одиниць зі словників DUDEN [8] та
PONS [9], які були відібрані інформантами приблизно однакова, що може вкотре підтвердити теорію
існування стабільного характерного фоносемантичного значення у певних фонем, яке має свій вплив
не зважаючи на приналежність тих чи інших слів до загальноприйнятої або розмовної лексики.
Розмовна лексика та неологізми створюються на базі стандартної за рахунок композицій,
отримання нових значень, новостворень/скорочень на кшталт Quot – Quadratidiot, але підґрунтям для
надання нового значення слову тут можуть бути асоціація та підсвідоме відчуття мови та її законів
мовцем, при чому останнє присутнє також і в першому випадку, що підтверджується результатами
проведених нами досліджень нецензурної лексики німецької мови, яка переважно отримала негативне
забарвлення за рахунок аналогій, проте у фоносемантичному експерименті має показники фонем c2 –
близькі до стандартних значень. Тут також можна говорити про фактор вторинного символізму, який
виникає в результаті намагання мовців "обнаружить корреляцию между звучанием слова,
развивающимся в соответствии с фонетическими законами, и значением этого слова… и тем самым
хотя бы частично устранить произвольность связи между звучанием и значением слова" [5: 124].
Для перевірки нашої теорії було вирішено провести другий – абсолютно відмінний за своїм
підходом психолінгвістичний експеримент, підґрунтям для якого стала думка О. Журавльова про те,
що фонетичне значення не усвідомлюється носієм мови, і тому він не може свідомо ним оперувати,
тоді як лексичне значення кожний мовець може пояснити. Тому виявлення фонетичного значення
може бути здійснено лише за допомогою спеціальної реєстрації певного роду мовних реакцій носіїв
мови. Тоді критерієм вірності є схожість реакцій більшості інформантів [4: 32-33].
Так, на основі отриманих результатів попереднього оцінювання, були відібрані фонеми, з
найхарактернішими показниками – позитивні та негативні. Надалі були створені штучні односкладові
лексичні одиниці типу ПГП (приголосний – голосний – приголосний) – квазілексеми, з виключно
негативних та, відповідно, позитивних фонем, при чому, оскільки кількість фонем у мові обмежена,
варіанти лексем, які вже представлені в мові як окреме слово або ж як корінь, автоматично
відкидались задля чистоти експерименту. Проте велика кількість збігів може бути ще одним доказом
існування фоносемантизму в мові, в нашому випадку в німецькій ([dak] – Dackel, [kak] – kakeln, [gag]
– gaga).
Таким чином було створено 24 штучні лексичні одиниці, з яких 4 – позитивні та 20 – негативні.
Анкети з цими квазілексемами були надані для оцінки +/- 30 інформантам, які брали участь у
попередньому оцінюванні, задля чистоти психолінгвістичного експерименту жодних підказок щодо
імовірної кількості позитивних чи негативних квазілексем, паралелей чи то антонімічних пар не
наводилось, час обмежувався 1 хвилиною. Результати експерименту вражають:
·
[u:] з показником c2 15,64 має чітко виражене позитивне забарвлення;
·
[)у] з показником c2 6,63 має чітко виражене позитивне забарвлення;
·
[а] з показником c2 6,42 має негативне забарвлення;
·
[n] з показником c2 6,57 має позитивне забарвлення;
·
[∫] з показником c2 20,06 має чітко виражене позитивне забарвлення;
·
[k] з показником c2 4,05 має негативне забарвлення;
·
[d] з показником c2 5,59 має негативне забарвлення;
·
[ts] з показником c2 6,04 має негативне забарвлення;
·
[t∫] з показником c2 5,07 має негативне забарвлення;
·
[g] з показником c2 7,04 має чітко виражене негативне забарвлення.
Не зважаючи на істотну відмінність обох експериментів, ми отримали схожі показники. Проте
фонема [υ] взагалі не потрапила до складу квазілексем, фонема [au] за результатами другого
експерименту отримала показник c2 1,49, що, на нашу думку, можна пояснити порівняно невеликою
кількістю інформантів.
Можна також зробити висновок про існування певної залежності між фонетичною властивістю
звуку та його значенням.
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Поняття
"позитивний"
"негативний"

Таблиця 1.
Фоносемантичні відповідності на рівні фонетичних ознак
Звук
Ознака
голосний
напружений, довгий, задній ряд, верхнє підняття
приголосний
щілинний, піднебінно-альвеолярний;
носовий, дентальний
голосний
ненапружений, короткий, середній ряд, нижнє
підняття
приголосний
змичний, білабіальний, дентальний, велярний

Як бачимо результати нашого комплексного дослідження за основними показниками збігаються,
як з результатами попередніх досліджень автора [10], так і інших вітчизняних та іноземних учених
(В. Кушнерик [1], С. Ертель [21]), що підтверджує вірність отриманих нами раніше результатів, і що,
в свою чергу, може бути ще одним підтвердженням існування фоносемантизму у мові, зокрема в
німецькій. Звичайно ж не йдеться про існування універсальних правил звукового символізму, які б
поширювались на будь-яке слово, будь-якої мови, але автор виходить з теорії недовільності мовного
знаку, тому спеціально для полегшення експерименту відбиралась експресивна лексика однієї мови,
оскільки експресивне слово завжди звукозображальне [3: 191].
Висновки. Результати проведених експериментів є ще одним доказом вірності теорії звукового
символізму, хоча з поступовим розвитком мови її лексичний склад може змінюватись, оновлюватись
за рахунок нових одиниць, проте можна припустити, що при утворенні нових лексичних одиниць
збережеться загальна тенденція та, відповідно, якісні показники фоносемантизму в конкретній мові,
оскільки звуковий символізм має не універсальний, а виключно національний, специфічний характер
[17: 13].
Перспективи. Отримані результати в майбутньому можуть бути використані в подальших
наукових дослідженнях та практичних розробках, зокрема у неймінгу при створенні рекламних
слоганів, назв нової продукції, новостворених компаній, що вже практикується в світі, а саме Японії,
США, Німеччині. Адже якщо семантико-морфологічно мотивований неологізм має ще і відповідну до
значення фонетичну форму, то його загальна вмотивованість тільки посилюється [4: 146].
На завершення варто зазначити, що навіть проведене нами комплексне дослідження
звукосимволічності емосемізмів сучасної німецької мови не вичерпує усіх аспектів проблематики
фоносемантизму загалом. Більш детальна розробка – в перспективі.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Манзий А. М. Фоносемантизм эмотивов современного немецкого языка.
В представленной статье автор приводит примеры проведенных им психолингвистичекских
экспериментов фоносемантических свойств эмоционально окрашенной лексики современного
немецкого языка. Полученные результаты подтверждают существование определенных правил
звукового символизма в языке, что, в свою очередь, помагает усилить вербальную экспликацию той
или иной эмоции.
Manziy A. M. Sound Symbolism of the Emotives in Modern German.
The article cites the results of the author’s experimental psycholinguistic research of phonosemantic
properties in the emotionally coloured German language vocabulary. The obtained results prove the
existence of certain rules for the sound symbolism in a language, particularly, German, the very fact that in
its turn helps to strengthen the verbal explication of one or another emotion.
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МОТИВ ЯК ЕЛЕМЕНТ І ЧИННИК АРХІТЕКТОНІКИ ТВОРІВ В. ФОЛКНЕРА
У статті розглянуто функціональну роль мотиву як елемента та чинника архітектонічної будови
творів В. Фолкнера на прикладі романів "Світло в серпні", "Святилище", "Шум і лють";
проаналізовано мотиви циклічного руху, смерті тощо в сильних позиціях (початок і завершення
твору, розділів) названих романів, а також через паралелізм словесно-синтаксичних конструкцій.
Аналіз мотивної організації романної структури В. Фолкнера передбачає з’ясування особливостей
поетики мотиву на чотирьох рівнях художнього тексту – сюжетному, архітектонічному,
хронотопному та оповідному рівнях. Основним принципом інтертекстуальної та метатекстуальної
сюжетології В. Фолкнера є мотивна референтність тобто співвідношення та взаємозв’язок мотивів,
що організують подієву структуру тексту, зумовлюють розвиток сюжету. Під архітектонікою ми
розуміємо організацію компонентів тексту, передусім, у їх "зовнішньому" оформленні, тобто
співвідношення частин і розділів твору, початку і фіналу, окремих акцентованих фрагментів тексту.
Ю. Ковалів слушно зауважує, що "архітектоніка відмінна від композиції, зосередженої на внутрішніх
структурах твору, виявляючи спосіб зв'язку його частин, сюжетних ліній, деталей ... До архітектоніки
належить членування твору на основні компоненти (розділ, пролог, епілог, книга, том, дія, акт, сцена,
ява, пісня); поєднання кількох творів в один цілісний (цикл, диптих, тетралогія); зіставлення різних
сюжетних ліній в окремих частинах твору …" [1: 100]. Архітектоніка передбачає наявність різних за
силою вияву змісту позицій тексту. Для Фолкнера характерним є те, що ключові мотиви
проявляються саме в сильних позиціях, якими є, насамперед, початок і завершення твору, розділів, а
також через паралелізм словесно-синтаксичних конструкцій.
Проаналізуємо у цьому зв’язку основні компоненти архітектоніки роману "Світло в серпні". Він
розпочинається і завершується дуже подібними як у змістовому, так і у словесно-семантичному плані
монологами Ліни Гроув, хоча подаються вони в різній оповідній перспективі. На початку твору
оповідач уводить слово героїні короткою ремаркою: "Sitting beside the road, watching the wagon mounts
the hill toward her, Lena thinks …" (Сидячи при дорозі, дивлячись, як підіймається до неї косогором віз,
Ліна думає …). Далі йде її внутрішній монолог-міркування: "I have come from Alabama: a fur piece. All
the way from Alabama a-walking. A fur piece. Thinking although I have not been quite a month on the road I
am already in Mississippi" (Я прийшла з Алабами; шлях не близький… менше місяця в дорозі, а вже в
Міссісіпі). Після цього оповідач продовжує розповідати історію Ліни у формі невласне-прямого
мовлення з активним включенням голосу героїні. Схожими словами Ліни завершується перший
розділ: "My, my," she says; "here I ain’t been on the road but four weeks, and now I am in Jefferson already.
My, my. A body does get around ..." (Ну-й-ну, – каже вона, – лише чотири тижні в дорозі, а вже
Джефферсон. Ну й ну. Носить же людину світом …) [2: 15]. В останньому розділі роману Ліну
"бачить" і "говорить" про неї один з оповідачів третього рівня (за класифікацією В. Шміда [3]) –
безіменний торговець меблями, на машині якого вона, вже разом із Байроном Банчем, продовжує свій
шлях. І в словах її звучить та ж думка про безперервний рух людини світом: "My, my. A body does get
around. Here we ain’t been coming from Alabama but two months, and now it’s already Tennessee."
(Носить же людину світом. Ще й двох місяців нема як ми вийшли з Алабами, а вже – Теннессі) [2:
204]. Подібністю – як у змістовому плані, так і в способах словесно-синтаксичного оформлення
вводиться мотив циклічного руху, в якому утверджується "органічність" Ліни, її близькість до
природних форм буття, незмінність її життєвих і ціннісних орієнтацій.
Повторюваний у свідомості героїні подив змінам фактично нівелює їхню динаміку; перша
сюжетна лінія вирізняється, таким чином, своєрідною статичністю, у ній фактично нічого не
відбувається. Основна дійова особа не робить практично ніяких дій: тільки відкриває вікно на
початку третьої сторінки тексту, а потім все йде само собою і сприймається Ліною як належне. Шлях
до знаходження кохання й народження дитини, що проходить героїня, не являє собою нічого
надважливого; рефрен "Носить же людину по світу" ("А body does get around") на початку й
наприкінці роману вказує на щоденність і загальний характер подібного сюжету, на те, що це – дорога
самого тіла ("a body"), дорога, відкрита світові. Тут діють лише одні закони – закони природи: "very
immutable laws which earth must obey…" [2: 137]. Відтак світ завдяки архітектонічній кореляції мотивів
постає як свого роду ідеальна модель природності і простоти, безперервного руху і розвитку.
Роман складається з 21-го розділу, що включають дві основні сюжетні лінії – Джо Крістмаса, Ліни
Гроув – і низку побіжних: Байрона Банча (поступово зливається з основними, особливо з другою),
Гейла Гайтауера (будучи цілком паралельною до лінії Крістмаса, вона до певної міри несподівано
входить з нею у пряму взаємодію, надаючи її звучанню свого роду кульмінаційного крещендо), Персі
© Миколайчук А. І., 2011
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Грімма, подружжя Гайнсів. Перші дві розгортаються за принципом контрапункту, що підкреслювали
багато дослідників творчості Фолкнера, зокрема О. Савурьонок [4], F. Baldanza [5], B. Hathaway [6] та
ін. Тобто кожна з цих ліній має свою перспективу, і вони наче протилежні одна одній, хоча
взаємодіючи на глибинному рівні, "працюють" на одну ідею. Натомість решта сюжетних ліній
підключаються до обох основних, з’єднуючи їх і проливаючи додаткове світло на особливості їх
розвитку.
Лінія Джо Крістмаса переважає всі інші за обсягом і за складністю архітектонічного малюнка.
Вона поширюється на всі розділи роману, за винятком першого, третього, двадцятого і двадцять
першого. Якщо події, що відбуваються з Ліною Гроув відтворюються в тексті у прямій хронологічній
послідовності і містять всього один ретроспективний фрагмент (коротка біографія Ліни Гроув в
першому розділі – відомості про її життя з братом та його сім’єю на лісопильні до прибуття в
Джефферсон), то організація лінії Джо Крістмаса значно складніша.
Перетинання двох ліній (або тем і мотивів, що перебувають у контрапунктному співвідношенні)
досягається за допомогою персонажів, що беруть участь у подіях тієї й іншої лінії. До них відносяться
Джо Браун (він же Лукас Берч) – батько дитини Ліни й компаньйон Крістмаса; Байрон Банч, що
працює із Крістмасом на лісопилці й закохується в Ліну; Гейл Гайтауер, який приймає пологи й стає
свідком загибелі Крістмаса; Гайнси – бабка й дід Крістмаса, що проводять якийсь час у халупці з
молодою матір'ю. Історія Гайнсів, що входить у другу сюжетну лінію (за хронологією це розділи 16/6,
15-17, 19), а також розповідь про сім'ю Берден в 11 розділі, вплетена в сюжет про Крістмаса, й історія
Гайтауера і його батька й діда (розділи 20, 3), наділені більшою самостійністю і можуть розглядатися
як відносно незалежні оповідальні фрагменти, додаткові сюжетні лінії.
Отже, дві лінії романного сюжету "Світло в серпні", взаємодія яких побудована за принципом
контрапункту, в структурно-змістовому плані відтіняють одна одну. З погляду часової послідовності
викладу подій в романі має місце прямий порядок у першій сюжетній лінії і їх кардинальне
порушення в другій. Цей незбіг порядку безпосереднього протікання подій і розповідь про них має
принциповий смисл, оскільки сприяє читацькому залученню, співтворчості у пошуку художньої
істини, з’ясуванню складних і неоднозначних проблем людського самопізнання й осягнення світу.
Надзвичайно оригінальною є архітектоніка роману "В свою останню годину", що складається з 59ти нерівномірних за обсягом епізодів, оповідачами в яких виступають 15 персонажів – 7 членів
родини Бандренів і 8 сторонніх "спостерігачів".
Часто фрагмент від імені того чи іншого героя обрамляється однією і тією самою мотивною
фразою. Так оформлено єдиний монолог Едді Бандрен, по суті, головної героїні роману, оскільки до
неї стягуються всі сюжетні лінії і основні ідеї твору. Її початкова думка про те, що "сенс життя в
тому, щоб готуватися до смерті" повторюється у завершальному фрагменті – "Я вже могла
готуватися до смерті".
Архітектонічна функція мотиву може бути охарактеризована за допомогою аналізу епізодів із
пожежею/підпалом, що має місце в усіх аналізованих романах.
У романі "Світло в серпні" про палаючий будинок Джоанни Берден йдеться вже в першому
розділі. Далі про пожежу в романі згадується щонайменше п’ять разів у викладі різних персонажів,
непов’язаних безпосередньо між собою обставинами дії, – Байрона Банча, Джо Брауна, безіменного
"селянина", помічника шерифа, прокурора Гейвіна Стівенса та ін. Повернення до ситуації, таким
чином, служить висуванням її на передній план оповіді, надає їй більшої, символічної значущості.
У романі "В свою останню годину" епізод з підпалом займає місце наприкінці подорожі
Бандренів, саме перед приїздом до Джефферсона, це останнє випробування труни з тілом матері,
після чого, по суті, відбувається розв’язка драматичної історії. Рятує труну з вогню Джуел, а здійснює
підпал Дарл, для якого вогонь і пожежа повинні нарешті припинити безглузді й святотатні
поневіряння тіла покійної матері, яка завершила своє земне життя і має бути гідно похованою.
Лінчуванням і підпалом людини, звинуваченої в злочині, якого вона не скоїла, завершується
передостанній розділ роману "Святилище", який, по суті, є розв’язкою сюжету (тобто виступає в
сильній позиції). Хорес Бенбоу стає свідком цієї події і засвідчує трагічну неможливість що-небудь
змінити у цьому світі. Він звертається із закликом до людей, але його не чують, а вже потім і він
нікого не чує: "Horace couldn't hear them. He couldn't hear the man who had got burned screaming. He
couldn't hear the fire, though it still swirled upward unabated, as though it were living upon itself, and
soundless: a voice of fury like in a dream, roaring silently out of a peaceful void …" (Хорес не чув їх. Не чув
криків обпаленого. Не чув вогню, хоча полум'я, наче живучи своїм життям, продовжувало
здійматися, постійно і беззвучно: лютий гул, ніби уві сні, безмовно ревів з німої порожнечі) [7: 236].
Подібним до цього є й фінал роману "Авессаломе, Авессаломе!" – горить будинок Томаса
Сатпена, й у ньому згорають його син Генрі і позашлюбна донька Клітті. Символічним знаком є те,
що пожежу супроводжує виття останнього нащадка родини Сатпена, чорношкірого Джима Бонда. Це,
в свою чергу, суголосить із виттям Бенджі, яким розпочинається і завершується роман "Шум і лють".
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Архітектонічні функції мотиву виразно постають у тих фрагментах тексту, де домінує потік
свідомості героїв. Так, для потоку свідомості Бенджі особливо важливі початок і кінцівка його
фрагментизовано-уривчастих вражень від дійсності. Порівняймо епізоди, коли у світ Бенджі
вторгається смерть. У романі є три таких епізоди: смерть бабусі, батька і брата. Вони концентруються
на невеликому відрізку оповіді Бенджі, і розглядати цей відрізок потрібно як єдиний комплекс, у
якому діють внутрішні зв'язки й внутрішня хронологія. Особливо ж суттєвою тут є послідовність
епізодів. Свідомість Бенджі "розбиває" одну ситуацію на кілька дрібних епізодів, які зовсім не
обов'язково розташовуються в прямій хронологічній послідовності. Так, смерті містера Компсона
відповідають три сцени, з яких перша за часом є заключною у комплексі, пов'язаному з темою смерті:
1) Бенджі прокидається й відчуває запах, який страшить його, Ті-Пі виводить його з будинку; 2)
Бенджі перебуває в негрів, його вкладають спати в будинку Ділсі; 3) Ті-Пі показує Бенджі, як від
будинку від'їжджають шарабани, що відвозять тіло містера Компсона на цвинтар. Розташування
епізодів у комплексі, скоріше, передає механізм "викриття" ситуації, що, на перший погляд, не
містить у собі нічого "страшного", не має прямого зв'язку зі смертю. Дві перших ланки комплексу
подібні між собою: у день смерті містера Компсона, як і в день приходу звістки про самогубство
Квентіна, негри ведуть до себе Бенджі. І хоча Ділсі й Роскус багато міркують про смерть й про
здатність Бенджі передчувати її, про смерть батька й брата прямо нічого не говориться, щоб не
налякати Бенджі. У двох згаданих перших епізодах навколишні намагаються відгородити Бенджі від
реальності, створити для нього ситуацію "виключеного часу". Таким чином, смерть не заперечується
й не утверджується – про неї просто умовчують, її виносять за межі світу, в якому існує Бенджі.
Значиме місце в "комплексі смерті", як і взагалі в частині Бенджі, займає мотив сну, засипання й
пробудження. Обидва перших відрізки закінчуються тим, що Бенджі укладають спати в будинку
Ділсі. Подібні ситуації мають і подібне завершення: Бенджі засипає в постелі Верша – у першому
випадку, і Ластера – у другому. Додатково в комплекс епізодів, об'єднаних мотивом смерті, входять
також згадування про смерть Роскуса й один з епізодів бабусиного похорону. Ключ до цієї групи
однотипних ситуацій – остання ланка всього комплексу. Заключний епізод містить пробудження
Бенджі (момент пробудження зазвичай пов'язується із згадкою про Кедді, що знаменує для Бенджі
відчуття спокою і впевненості). Однак замість проникнення у світ гармонії і добра Бенджі очікує
зустріч зі смертю і "нижнім" світом. Саме цей епізод починається й закінчується зображенням ровупрірви.
Кожного разу при зіткненні зі смертю конкретні обставини розвитку дії приводять Бенджі до рову
(по дорозі від будинку Компсонів до потічка чи до будинку негрів-слуг), де він бачить кості загиблої
коняки. Щодо смерті, з якою стикається Бенджі, точніше сказати, що він її відчуває, хоч і не може
пророкувати, коли чий "час прийде", як зауважує Роскус. Інакше кажучи, він відчуває незнайомий,
лякаючий його й помітний йому одному запах – запах тління, фізіологічного розкладу. Бенджі не
розуміє, що батько мертвий, але відчуває присутність чогось страшного й безликого: "I could smell it"
(Мені запах чутно) [8: 32]. Опис рову (як реального, так і уявлюваного, інколи в тексті просто важко
розрізнити, чи Бенджі дійсно йде повз рів, чи він згадується або уявляється) симптоматичний сам по
собі: "The bones rounded out of the ditch, where the dark vines were in the black ditch, into the moonlight,
like some of the shapes had stopped.Then they all stopped and it was dark…" (Під місяцем круглі кістки з
рову, де темна лоза і рів чорний, як ніби одні яскраві погасли, а інші ні. А потім і ті згасли, і стало
темно) [8: 31]. Виявляється, образ прірви утворює ті самі "яскраві плями", рівномірний рух яких
втілює гармонію у світі Бенджі. Але рів – це зупинені, погаслі "яскраві плями"; йдеться вже не про
нерівномірний рух, але про рух, що припинився.
У заключному епізоді розглянутої нами групи ситуацій, пов'язаних з переживанням смерті,
відбувається рух від однієї прірви до іншої: від прірви, що виникла у свідомості Бенджі при
пробудженні, до реального рову, що перебуває біля підніжжя пагорба, біля потічка, де полюбляють
гуляти брати і сестра. Важливо, що епізод закінчується саме описом рову, хоча в репліці Ділсі було
чітко позначено кінцевий пункт, куди Ті-Пі має привести Бенджі: "'Hush.' she said, 'Hush. Take him
down home, T. P. Frony fixing him a bed. You all look after him, now. Hush, Benjy. Go on with T. P." (Тихо.
Веди його до нас, Ті-Пі. Фроні постелить йому. Дивіться там за ним. Тихо, Бенджі. Іди з Ті-Пі)
[8: 32]. Однак Ті-Пі і Бенджі опиняються саме біля рову.
Паралелізмом і суголосністю відзначаються в текстах Фолкнера словесно-синтаксичні
конструкції, які також складають архітектонний зріз тексту. Особливо характерними в цьому сенсі є
мотивні вислови із модальною семантикою вірогідності й можливості: it seems to be; I reckon; I would
be I; If he thought about it at all, he probably believed тощо. Почасти фрази одного типу і змісту
переходять з роману в роман. Так, фразу "I can't stop" ("я не можу зупинити/зупинитися) промовляє в
"Шумі і люті" Бенджі, в "Свою останню годину" Вардаман і Дьюї Делл, у "Святилищі" Хорес Бенбоу.
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Миколайчук А. И. Мотив как элемент и фактор архитектоники произведений В. Фолкнера.
В статье рассмотрена функциональная роль мотива как элемента и фактора архитектонического
строения произведений В. Фолкнера на примере романов "Свет в августе", "Святилище", "Шум и
ярость"; проанализированы мотивы циклического движения, смерти и др. в сильных позициях
(начало и завершение произведения, разделов) названных романов , а также через параллелизм
словесно-синтаксических конструкций.
Mykolaychuk A. I. Motive as an Element and a Factor in Architectonics of W. Faulkner’s Works.
The article reviews the functional role of motive as an element and a factor of architectonic structure of
W. Faulkner novels, for example, "Light in August", "Sanctuary", "The Sound and the Fury" and analyzes the
motives of cyclic movement, death and others in strong position (the beginning and the end of the novel or
chapters) of these novels and through the parallelism of the syntactic structures.
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ АПЕЛЯЦІЙ В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ БРЕНДІВ КРАЇН СХІДНОЇ АФРИКИ
Стаття присвячена розгляду етнокультурних особливостей вербальних та невербальних засобів
реалізації в англомовному рекламному дискурсі Східної Африки апеляцій до патріотизму, до людей
похилого віку, молоді та апеляцій до сімейних цінностей. Виявлено, що в культурнодиференційованому рекламному дискурсі знаходять своє відображення культурні цінності певної
лінгвокультури.
Метою роботи є дослідження етнокультурних особливостей вербальних та невербальних засобів
реалізації апеляцій в англомовній рекламі брендів країн Східної Африки. Актуальність дослідження,
передусім, зумовлена посиленою увагою сучасної лінгвістики до досліджень у галузі міжкультурної
комунікації, яка передбачає розгляд функціонування мовних одиниць у тісному зв’язку з культурою в
різних контекстах функціонування. Особливості територіальної та соціальної диференціації
англійської мови в країнах Африки почали вивчатися з другої половини ХХ століття. Серед
дослідників такі вчені як О. Е. Семенець, П. Скандера, А. Бурегейа [1; 2; 3]. Досліджувалися основні
відмінності варіантів англійської мови, які включали зміни в лексичному, граматичному та
фонетичному складі мови, а також розвиток значень деяких лексичних одиниць англійської мови в
таких країнах як Кенія, Танзанія, Уганда. Досліджувалися також особливості рекламного дискурсу
країн Східної Африки, зокрема особливості мовних контактів у рекламі [4; 5]. Проте комплексні
дослідження етнокультурних особливостей вербальних та невербальних засобів реалізації апеляцій в
англомовній рекламі брендів країн Східної Африки є відсутніми. Об’єктом дослідження в даній
статті стали тексти англомовної реклами, які є представленими в газетах таких країн як Кенія,
Танзанія, Уганда; телевізійна реклама на каналах Кенії, NTV (Nation TV) та KBC (Kenya Broadcasting
Corporation); зовнішня реклама, яка представлена на білбордах столиць країн Східної Африки, та
Інтернет реклама. Предметом дослідження є визначення особливостей апеляцій як засобів імплікації
культурних цінностей певної лінгвокультури в англомовному рекламному дискурсі. Завдання
включає визначення основних рекламних апеляцій рекламного дискурсу та особливостей їх реалізації
у лінгвокультурному контексті Східної Африки.
Тісні економічні зв’язки між країнами Східної Африки обумовлюють той факт, що більшість
компаній оперують та пропонують свої товари та послуги в усіх країнах Східної Африки та
створюють єдиний рекламний простір.
Реклама є відображенням та способом формування ціннісної системи [6: 234]. Дослідження
свідчать, що хоча рекламісти та менеджери прагнуть до того, щоб бюджет реклами базувався на
раціональних рішеннях, проте рішення в основному базуються на так званих пріраціональних
культурних міркуваннях, prerational cultural considerations [7: 624].
Рекламу поділяють на три види: глобальна, натуралізована (глокалізована) та культурнодиференційована. Терміном культурно-диференційована на відміну від глобальних та глокалізованих
реклам (де тільки декілька факторів локалізуються) визначається реклама товарів та послуг місцевих
виробників. Результатом культурно-диференційованої реклами є культурний ефект, який впливає на
продаж товарів та послуг, та підсилює ефективність реклами [8: 1390].
Рекламні тексти мають гібридний характер та включають як вербальні так і невербальні, іконічні
елементи. Вербальні та невербальні компоненти є тісно пов’язаними для того, щоб впливати на
адресата [9: 1299]. У рекламі знаходить прояв, як стереотипне бачення своєї культури, так і
стереотипне бачення іншої культури. Наприклад, у друкованій рекламі компанії мобільного зв’язку
Celtel, яка оперує в усіх країнах Східної Африки, можливість дзвінків з Кенії до Сполучених Штатів є
представленою, через зображення пастуха племені Масаї, який розмовляє по мобільному телефону з
американським пастухом в образі ковбоя. Таким чином, культура народів Східної Африки
репрезентується через образ пастуха племені Масаї. Плем'я Масаї зберігає давні традиції свого народу
та віддає перевагу традиційному одягу. Американська культура є представленою через асоціювання з
образом ковбоя, cowboy: in the US, a man who rides a horse and whose job is to care for cattle.
Культурні цінності та товар або послуга є різними сутностями. Проте реклама поєднує ці різні
сутності, оскільки реклама надає товарам та послугам психологічно-культурні значення, які виходять
далеко за межі функціональних цілей певних товарів або послуг [9]. Культурні цінності визначаються
як сталі вірування в те, що певному способу поведінки віддається перевага, як на суспільному рівні,
так і на особистісному рівні. Цінності керують нашими відношеннями та судженнями. Чисельні
дослідження свідчать, що культурні цінності є ядром рекламних повідомлень [8: 1392]. Дослідження
© Моісеєнко О. Ю., 2011
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також свідчать, що цінності є одним з найбільш значних факторів впливу на поведінку споживачів.
Культурні цінності та норми певної культурної системи імплікуються в рекламних апеляціях,
advertising appeal, які використовуються в різних ступенях у різних культурах [10: 89].
Рекламні апеляції визначаються як distinctive claim of an advertising. Створення рекламної апеляції
для товарів та послуг починається з визначення причини для придбання послуги або товару. Рекламні
агентства будують рекламні компанії на основі рекламної апеляції. Дослідники виділяють декілька
видів рекламних апеляцій. Наприклад, Х. Беркман та Ч. Гілсон визначили вісім можливих рекламних
апеляцій: раціональна, емоційна, позитивна, негативна, гумор, страх, секс та патріотизм [11].
Виділяють також наступні види апеляцій: Emotional Appeal: Personal Appeal; Social Appeal; Fear
Appeal; Humor Appeal; Sex Appeal; Music Appeal; Scarcity Appeal; Rational Appeal; Masculine Feminine
Appeal; Brand Appeal; Snob Appeal; Adventure Appeal; Less than Perfect Appeal; Romance Appeal;
Emotional Words/Sensitivity Appeal; Youth Appeal; Endorsement; Play on Words; Statistics; Plain Appeal;
Bandwagon Appeal [12].
Дослідження рекламного простору країн Східної Африки дозволило визначити, наприклад,
наступні апеляції та особливості їх реалізації вербальними та невербальними засобами:
· апелювання до патріотизму;
Дослідження реклами країн Східної Африки дозволило встановити, що в основі багатьох
рекламних компаній різних товарів та послуг є апелювання до патріотичних почуттів громадян країн
Східної Африки. Особливого символізму апелювання до патріотичних почуттів набуває в телевізійній
рекламі.
Наприклад, апелювання до патріотичних почуттів громадян знаходить свій яскравий прояв в одній
з телевізійних рекламних компаній супермаркету Nakumatt. Супермаркет Nakumatt спочатку почав
функціонувати в Кенії. Сьогодні супермаркет Nakumatt має свої філіали в усіх країнах Східної
Африки.
Реклама супермаркету Nakumatt починається з того, що селянин готує жердину для прапору, до
нього, на допомогу, приєднуються представники різних етнічних племен та груп, оскільки Кенія є
багатоетнічною країною. Жінки шиють національний прапор Кенії. Потім вони піднімають прапор на
жердині. Вирази облич людей сповнені гордістю за свою країну. Ключовими стають слова диктора
Proud to be Kenyan. Реклама закінчується слоганом супермаркету Nakumatt.
You need it, We’ve got it.
NAKUMATT
Proud to be Kenyan стає слоганом телевізійної реклами банку KCB. Реклама банку сповнена
красивих краєвидів країни. Патріотичні слогани використовують також туристичні компанії.
Наприклад, танзанійська туристична компанія має слоган Proud to be Tanzanian
(http://www.bushbuckltd.com/).
Апелюють рекламісти також до почуття гордості за африканський континент загалом. До почуття
гордості за африканський континент звертається, наприклад, енергетична компанія Oilibya, яка
оперує в багатьох країнах Африки. Слоганом телевізійної та друкованої реклами стає Feel Africa’s
Energy. Текст телевізійної реклами озвучується на фоні красивих африканських краєвидів:
Africa is a place of great potential and a great energy.
And this energy we need to achieve great potential.
Основним риторичним прийомом стає повтор, який у рекламному дискурсі має майже магічний
вплив [6: 189].
У газетній рекламі текст є представленим на фоні скелі з контурами африканського континенту та
яскравим африканським сонцем:
See a new Africa
Africa is a place of great potential.
From its abundant natural resources, enthusiastic people with fantastic ideas to vibrant economies that
are growing every year. But to achieve more prosperity, we need to find new ways of shaping African energy
– through harnessing what we already have, looking for unhappened opportunities and discovering of new
forms of energy. That’s what we believe in at Oilibiya. As the first homegrown, Pan-African oil company, we
know there’s no place like home. Come see Africa differently, visit our service stations countrywide.
Ключовими в тексті стають повтор лексичних одиниць Africa, new та використання фразеологічної
одиниці there’s no place like home. Використання фразеологічної одиниці there’s no place like home
слугує засобом реалізації апеляції до сприйняття Африки як спільного, рідного дому.
· апелювання до людей похилого віку;
У рекламних текстах використовується також апелювання до людей похилого віку. Дослідження
телевізійної реклами в Китаї, в якій зображені люди похилого віку, свідчить, що люди похилого віку
не виступають носіями нових напрямків розвитку суспільства, скоріше вони зберігають певний
статус-кво та є промоутерами традиційних цінностей [13].
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Проте в лінгвокультурному контексті Східної Африки люди похилого віку виступають носіями
прогресу. Наприклад, на білбордах у рекламі низькокалорійного молока Low Fat Milk, компанії
Brookside Dairy Ltd, яка оперує в усіх країнах Східної Африки, люди похилого віку стають
промоутерами сучасного здорового способу життя.
На білбордах зображені люди похилого віку в спортивних костюмах, які роблять фізичні вправи,
поряд з упаковкою молока лежать різні приладдя, як, наприклад гантелі для заняття фізичними
вправами та також сантиметр. Слоганом реклами є висловлювання Get into shape. Текст реклами
включає:
Look Good. Feel Great with Brookside Low Fat Milk.
Особливістю культури народів Східної Африки є повага до людей похилого віку. Людей похилого
віку поважають, до їх думки прислухаються. Таким чином, моделями, носіями сучасного, здорового
способу життя є люди похилого віку, які можуть не тільки покращити стан свого здоров’я, але також
своїм авторитетом у суспільстві можуть вплинути на людей різного покоління.
· апелювання до молоді;
Використовується в рекламі також апелювання до молоді. Цікавим є використання лінгвістичних
засобів апелювання до молоді. На білбордах у рекламі напоїв у нових банках використовується форма
визначеного артикля da, яка заміняє визначений артикль the в афро-американському варіанті
англійської мови. Форма визначеного артикля da є також популярною серед молоді Кенії [5].
На білбордах зображені напої, які танцюють на фоні феєрверку. Текст реклами включає:
Here come da cans!
Your favourite brands in cans, fun anytime, anywhere.
Використання форми визначеного артикля da є характерною не тільки для афро-американської
молоді Сполучених Штатів Америки. М. Бучолтз у статті You da man’: Narrating the racial other in the
production of white masculinity стверджує, що використання афро-американського варіанту англійської
мови слугує семіотичним ресурсом для побудови ідентичності на декількох рівнях. Одним із рівнів
стає урбаністична молодіжна ідентичність. Дослідник також підкреслює, що в Сполучених Штатах
афро-американська маскулінність асоціюється з гіперфізичністю, hyperphysicality, що передбачає
фізичну силу та гіпергетеросексуальність. Використання афро-американського варіанту англійської
мови індексує зв’язок з гіперфізичною маскулінністю. Можна зробити припущення, що такі
стереотипи переносяться в молодіжне середовище Східної Африки. Коли молоді люди
використовують da, вони хочуть викликати асоціації з гіпергетеросексуальністю. Використання
форми da в рекламі має на меті показати, що якщо модно використовувати da у мовленні, тоді також
буде модно пити напої в банках. Таким чином, реклама відображує сучасні тенденції у спілкуванні.
·
апелювання до сімейних цінностей;
Апелювання до сімейних цінностей є поширеною стратегією в рекламі різних країн. Наприклад, в
Україні до апелювання до сімейних цінностей та захисту родини запобігають у рекламі продуктів
харчування, ліків та банківських послуг. Сімейні цінності є центральними в традиційному житті
американців, саме тому апелювання до сімейних цінностей широко застосовується в рекламі різних
товарів, особливо товарів домашнього споживання. Наприклад, телевізійна реклама замороженої
вечері для родини компанії Stouffers базується на таких цінностях як teamwork, spending time together:
Tonight’s dinner specials: teamwork, time together, real conversations and memories.
All for under $2 a serving.
У лінгвокультурному контексті Східної Африки до сімейних цінностей, захисту родини апелюють
страхові компанії, банки. Наприклад, реклама Family Bank:
Our Purpose
To enable people create and sustain wealth through access to flexible, affordable financial services.
Our core Values
Winning Together-Within ourselves and with our customers, we work together and we win together.
Self Belief-in ours and our customers’ ability to change the world.
Transparency – our customers will trust and reward us for it.
Humility – it’s not about us, it’s about our customers.
Our Strategic Thrust
To become the PREMIER Lending Bank.
Our Brand Positioning
Family Bank aims to make customers feel valued, understood, supported and respected – like family.
Our Tagline
Our positioning is the best captured in our tagline and expresses the promise to our customers in the
simplest way.
With you, for life.
Our Brand Pillars
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Flexibility
We are flexible and supportive brand. We are in touch with the needs of customers and always strive to
deliver value to them in the most convenient way possible.
Humility
Our brand is humble. We build relationships based on mutual respect and understanding of each other.
Our friendly nature will make you feel like family.
Access
We strive to always be accessible. To give our customers an experience that is fast and affordable, with
products and services that are easy to purchase.
Our Brand Essence
Our brand essence represents our brand’s basic and fundamental nature.
Our brand essence is…
Like Family!
Our Brand Personality
Family Bank is …
Warm, trustworthy, supportive, humble.
Rallying Call/Slogan
This is our rallying call. When all is said done, Family Bank is…
Transforming life! (http://www.familybank.co.ke)
У рекламній інформації про банк чітко формулюються цінності сімейних відношень: feel valued,
understood, supported and respected – like family. Цікавим є також той факт, що однією з основ роботи
банку є humility – the quality of not being too proud about yourself.
У рекламі підкреслюється, також такі якості бренду як humble – not considering yourself or your
ideas to be as important as other people’s. Саме такі якості як сумирність, скромність дають змогу
створювати сімейну атмосферу.
Таким чином, результати дослідження свідчать, що в культурно-диференційованому рекламному
дискурсі знаходять своє відображення культурні цінності певної лінгвокультури.
Проведене дослідження дозволяє поглибити вивчення особливостей англомовної картини світу народів
Східної Африки.
Перспективи дослідження полягають у необхідності подальшого дослідження особливостей
англомовного дискурсу в зіставному, міжваріантному плані для подальшого розкриття лінгвістичного
феномену полілінгвокультурної моделі мовної картини світу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Семенец О. Е. Социальный контекст и языковое развитие : [монография] / О. Е. Семенец. – К. : Вища
школа, 1985. – 173 с.
2. Skandera P. Drawing a Map of Africa : Idioms in Kenyan English: [монографія] / P. Skandera – Tübingen :
Narr, 2003. – 225 p.
3. Buregeya A. Aspects of the Vocabulary of Kenyan English : an Overview / Alfred Buregeya // Occasional
Papers in Language and Linguistics. – Kenya : University of Nairobi, 2007– Volume 3. – Р.1–32.
4. Rosendal T. Linguistic Markets in Rwanda : Language Use in Advertisements and on Signs / Tove Rosendal //
Journal of Multilingual and Multicultural Development. – London : Routledge publisher, 2009. – Volume 30 (1).
– Р. 19–39.
5. Mutonya M. Swahili Advertising in Nairobi : Innovation and Language Shift / Mungai Mutonya ; [editor Chege
Githiora] // Journal of African Cultural Studies. – London : Routledge publisher, 2008. – Volume 20 (1). – Р. 3–
14.
6. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации [монография] / А. Д. Белова – К. : Киевский ун-т
им. Т. Шевченко, 1997. – 311 с.
7. Deleersnyder B. The Role of National Culture in Advertising’s Sensitivity to Business Cycles : An Investigation
Across Continents / В. Deleersnyder, M. Dekimpe, J.-B. Steenkamp, P. Leeflang // Journal of Marketing
Research. – New York : American Marketing Association, 2009. – Volume XLVI. – Р. 623–636.
8. Morris J. Drinking to the Nation : Russian Television Advertising and Cultural Differentiation / Jeremy Morris ;
[editor Terry Cox] // Europe-Asia Studies. – London : Routledge publisher, 2007. – Volume 59 (8). – Р. 1387–
1403.
9. Fuertes-Olivera P. Persuasion and Advertising English : Metadiscourse in Slogans and Headlines / P. FuertesOlivera, M. Velasco-Sacristan, A. Arribas-Bano, E. Samaniego-Fernandez // Journal of Pragmatics. –
Amsterdam : North-Holland Pub. Co., 2001. – Volume 33. – Р. 1291–1307.
10. Caillat Z. Observation : the Influence of Culture on American and British Advertising : an Exploratory
Comparison of Beer Advertising / Z. Caillat, B. Mueller // Journal of Advertising Reseach. – Abingdon : World
Advertising Research Center, 1996. – Volume 36 (3). – Р. 79–101.
11. Berkman H. Advertising : Concepts and Strategies / Harold Berkman, Christopher Gilson. – New York :
Random House, 1987. – 610 p.

134

О. Ю. Моісеєнко. Етнокультурні особливості вербальних та невербальних засобів реалізації апеляцій в
англомовній рекламі брендів країн Східної Африки
12. Ambekar A. Different Types of Advertising Appeals [Електронний ресурс] / A. Ambekar // ArticlesWave.com,
2009. – Режим доступу : http://www.articleswave.com/advertising-articles/types-of-advertising-appeals.html 13.
13. Zhang Y. B. Cultural Values and Aging in Chinese Television Commercials / Yan Bing Zhang, Yi Song,
Leilani Jensen Carver ; [editors Howard Giles, Björn Jernudd, Herbert Pierson] // Journal of Asian Pacific
Communication. – Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2008. – Volume 18 (2). – Р. 209–224.
14. Bucholtz M. You da man : Narrating the Racial Other in the Production of White Masculinity / Mary Bucholtz ;
[editor Allan Bell] // Journal of Sociolinguistics. – Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 1999. – Volume 3 (4). –
Р. 443–460.

Довідники:
1. Online Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс]. – N.Y. : Pearson Education,
2009. – Режим доступу до словника : http://www.ldoceonline.com/.
2. Business Dictionary [Електронний ресурс]. – Fairfax : WebFinance, Inc, 2009. – Режим доступу :
http://www.businessdictionary.com/.
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Моисеенко Е. Ю. Этнокультурные особенности вербальных и невербальных средств реализации
апелляций в англоязычной рекламе брендов стран Восточной Африки.
Статья посвящена рассмотрению этнокультурных особенностей вербальных и невербальных
способов реализации в англоязычном рекламном дискурсе Восточной Африки апелляций к
патриотизму, к людям пожилого возраста, к молодежи и апелляции к семейным ценностям.
Выявлено, что в культурно-дифференцированном рекламном дискурсе отображаются ценности
определенной лингвокультуры.
Moiseyenko O. Yu. The Ethnocultural Peculiarities of the Verbal and Non-Verbal Means of the
Realization of Appeals in English Brand Advertisements in East African Countries.
The paper considers the ethnocultural peculiarities of the verbal and non-verbal means of the realization of
appeals to patriotism, elderly people, youth and the appeal to family values in English advertising discourse
in the East African countries. It is discovered that cultural values of the certain linguistic culture are
reflected in the cultural differentiated advertising discourse.
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ФРЕЙМОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ
ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ
Статтю присвячено моделюванню актуального значення англомовних однослівних ідіом. Базовими
структурами оформлення знань, закріплених за однослівними ідіомами, є посесивний та
компаративний фрейми, співвідносні з концептуальною метонімією та метафорою відповідно. До
формування значення англомовних однослівних ідіом залучаються когнітивні механізми
метафоричного та метонімічного переносу, які можуть діяти разом, утворюючи сутність
синкретичної природи – метафтонімію.
Результати сучасних досліджень свідчать, що знання людини про світ представлені у вигляді
фреймів – упорядкованих структур, що на основі досвіду акумулюють знання про стереотипну
ситуацію [1: 153; 2: 355]. Фрейм має форму пропозиції та є ієрархічною структурою зі слотами різних
рівнів, пов’язаних між собою [2: 355; 3: 8; 4: 65].
З огляду на широке використання однослівних ідіом (далі ОІ) у різних сферах комунікації,
обумовлене їх потужним регулятивним потенціалом, актуальним видається дослідження шляхів
категоризації та концептуалізації знань про навколишній світ, що активізуються зазначеними
ідіоматичними одиницями. Метою дослідження є вивчення семантики ОІ шляхом фреймового
моделювання. У якості об’єкту дослідження обрано однослівні ідіоми англійської мови, а його
предметом є фреймове моделювання їх значення. Однослівна ідіома 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 [5: 3].
Ідіома розглядається як продукт концептуальної системи, а не лише як мовний факт. Ідіома – це не
просто вираз, загальне значення якого відрізняється від значень його компонентів, а одиниця, значення
якої є зумовленим більш загальним знанням про світ, представленим у концептуальній системі. Таким
чином, підкреслюється думка, що ідіоми мають концептуальний, екстралінгвістичний, а не
лінгвістичний характер [6: 330]. За кожною метафорично вмотивованою ідіомою зафіксовано знання
про похідний фрейм, у якому акумулюються знання людини про світ. Утворення значення ідіоми, у
свою чергу, пов’язане не з переносом характеристик з одного денотату на інший і не з деривацією одних
значень від інших, а з цілим комплексом перетворень у концептуальних структурах [7].
Фрейми класифікуються за характером структуризації знань про навколишній світ у свідомості
людини на предметноцентричний або предметний (система пропозицій, що характеризує логічний
суб’єкт ХТОСЬ/ЩОСЬ за кількісним, якісним, локативним, темпоральним, оцінним параметрами),
таксономічний (суб’єкти ХТОСЬ/ЩОСЬ, поєднуються родо-видовими відношеннями), акціональний
або сценарій (суб’єкти ХТОСЬ/ЩОСЬ відображають діяльнісний характер відношень між ними і
виконують ролі агенса, пацієнса, інструмента, адресата, бенефіціанта, причини, наслідку, результату
тощо), компаративний (відображає відношення подібності між суб’єктами ХТОСЬ/ЩОСЬ, в основі
якого лежить зв'язок, що пов’язує та уподібнює концепти у свідомості людини), посесивний
(характеризується зв’язком між сутностями ХТОСЬ/ЩОСЬ через відношення посесивності у вигляді
предикату "мати" і реалізується у трьох підвидах: "власник – власність", "контейнер – вміст" та
партонімічний фрейм "ціле – частина") [3: 48-49; 8: 17].
Сукупність структурованих у вигляді фреймів та їх комбінацій знань утворює концептуальну
картину світу, що вербально експлікується у мовній картині світу, яка реалізує уявлення мовного
колективу про об’єктивну реальність на певному історичному етапі у вигляді мовних одиниць та
граматичних зв’язків [9: 89; 10: 87-88].
Корпус ідіоматичних одиниць становить ділянку мовної картини світу, що має назву ідіоматична
картина світу (ідіоматичний простір [11: 207]). Специфічна структура знань, закріплених за
одиницями ідіоматичної картини світу, зумовлюється необхідністю реалізації експресивної функції з
метою ефективної регуляції поведінки членів мовного колективу ідіоматичними засобами. В межах
ідіоматичної картини світу виокремлюється структурна ділянка однослівної ідіоматики, значення
одиниць якої є об’єктом фреймового моделювання у нашому дослідженні.
За даними корпусу ОІ видається можливим виокремити два макрополя "Людина та її ознаки" й
"Функціональні сфери". До першого належать рубрики "Характеристика людини, її якості та
властивості" (зовнішній вигляд; частини тіла; здібності та інтелект; вік та досвід; характер;
поведінка), "Діяльність людини" (психічна діяльність; фізична діяльність; трудова діяльність;
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мовленнєва діяльність; фізіологічна діяльність; рух, пересування людини у просторі), "Стан людини"
(психічний стан людини, емоції; фізичний стан людини), "Соціальна характеристика людини та
соціально-економічний стан", "Професійна спрямованість, рід занять", "Національність, раса,
стать". До функціональних сфер належать: політика; транспорт, механізми; фінансово-економічна
сфера; театр, кіно, ЗМІ; спорт; війна, боротьба; кримінальна сфера; навчання; негатив, проблеми і
неприємності; успіх та позитив; інформація; здоров’я та медицина; відносини між людьми; житло та
місцевість; оцінка мовлення, дій, якостей; кількість та розміри; спосіб дії; харчування; інтенсивність.
Виокремлення сфер життя, що підлягають ідіоматизації, обумовлюється значущістю певного явища
для життя і практичної діяльності людини. Відповідно до сфер, які стали джерелом ОІ (тобто за
денотативною ознакою), видається можливим виокремити наступні зони: фауна, флора, анатомія
людини, побут, природні явища, їжа, наука, техніка, виробництво, фінансово-економічна діяльність,
національність, власні назви, військова діяльність, спорт, кримінальна сфера, медицина, здоров'я,
трудова діяльність, одяг.
Формування концептуальної картини світу в людській свідомості починається безпосередньо зі
сприйняття світу через відчуття. Відчуття, які є первинними образами певних властивостей дійсності,
сприяють формуванню всіх мисленнєвих образів. На відміну від відчуттів, сприйняття є синтезом
різноманітних відчуттів, які людина отримує від предметів та явищ, і постає у вигляді образу певного
предмету або явища, утворюючись під час їх активного відображення. Під час сприйняття суб’єкт
здатний конструювати параметри, що не задані безпосередньо у відчуттях. При цьому ускладнюється
не лише образ об’єкта, але й розвивається здатність суб’єкта відображати об'єктивні характеристики
дійсності шляхом "добудовування" поданого у відчуттях змісту. Ці психічні процеси безпосередньо
пов’язані з мовними структурами, зокрема, із семантичними структурами слів. Розвиток семантичних
структур відбувається завдяки уяві, яка створює наочні образи, поєднуючи у собі відчуття. В основі
уяви лежить смисловий компонент, що визначається інформацією, отриманою через відчуття. Крім
того, уява залежить від розвитку певної форми чутливості. Таким чином, відчуття беруть участь у
формуванні образів завдяки здатності до накопичення інформації про об'єкт, тобто забезпечують
суб'єкт матеріалом, комбінаторні перетворення якого й утворюють зміст образів [12: 4].
Актуальне значення ОІ спирається на образ і структурується на основі взаємодії базових
компаративного та посесивного фреймів. Також у розбудові знань, закріплених за ОІ, беруть участь
предметний, таксономічний та акціональний фрейми.
Образ онтологізується в уяві на підставі перцептивного (зорового, слухового, нюхового,
смакового, тактильного або їх поєднання) враження і усвідомлюється у вигляді предметного,
абстрактного та полімотиваційного образів. Образна гештальт-структура ОІ виконує такі функції [13:
243-245]: 1) категоризація немовної дійсності у взаємодії з таксономічним фреймом, у результаті чого
виникає характерна для ОІ дифузність денотату; 2) визначення полюсу та інтенсивності раціональної
оцінки в діапазоні (дуже) добре – (дуже) погано; 3) формування культурно-зумовленої мотивації на
основі співвідношення гештальт-структури з культурними еталонами і стереотипами; 4) утворення
емоційного сприйняття позначуваного у вигляді почуття-ставлення (зневага, презирство, захоплення,
ненависть тощо); 5) визначення умови дискурсивного контексту, доречність вживання ідіоми, її
стилістичне маркування.
Складові фрейму представлені у вигляді слотів, що можуть бути заповнені різними в кожному
конкретному випадку даними. Структура акціонального фрейму, наприклад, утворюється такими
слотами: 1) ім'я фрейму; 2) час дії; 3) етапи дії; 4) місце дії; 5) результат дії; 6) наслідки
(непередбачені, неочевидні результати); 7) інструмент дії; 8) матеріал дії; 9) зміст дії (процедури); 10)
об'єкти дії; 11) суб'єкт дії; 12) характеристика дії [7: 417]. Всередині таких концептуальних структур,
як фрейм і сценарій, з певними слотами відбуваються когнітивні операції, на основі яких ґрунтується
мотивація ідіоми.
Операції над повсякденним знанням, шляхом яких утворюється значення ОІ, можуть бути досить
складними. Розглянемо, приміром, процес формування значення ОІ rubberneck, для якої немає
українського відповідника і зміст котрої описово можна передати у такий спосіб: "людина, яка їде в
автомобілі та вивертає шию, намагаючись розглянути щось, особливо аварію" (a person who is looking
around (turning his/her neck) at something, especially an accident while they are driving past [14]). Повне
розуміння змісту цієї ОІ потребує залучення позамовного знання, яке структурується розгалуженою
міжфреймовою сіткою (типологію фреймів та принципи їх поєднання подано за С. А. Жаботинською
[8]). Основу міжфреймової сітки становлять два суміщених фрейми, що є підтипами акціонального
фрейму: (1) схема процесу: АГЕНС (людина/a person) – ДІЄ1 (їде/is driving) – ЛОКАТИВ (повз
чогось/past something, especially an accident) та (2) схема дії: АГЕНС (людина/a person) – ДІЄ2 на
(дивиться на/is looking at) – ПАЦІЄНС (щось/something, especially an accident). Досвід пересування
транспортом передбачає наявність у свідомості носія англійської мови енциклопедичного знання, що
спостережуваний об’єкт досить швидко випадає з поля зору спостерігача, тобто, для того, щоб
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продовжити спостерігати за ним, потрібно вивернути шию: чим триваліше спостереження, тим більш
значним є вивертання шиї. Це досвідне знання структурується шляхом розгортання агентивного
слоту, що є спільним для обох схем дії, у партитивну схему посесивного фрейму АГЕНС-ціле
(людина/a person) має ЩОСЬ-частину (шию/a neck), а останній слот, у свою чергу, розгортається у
компаративний фрейм (схема подібності) ЩОСЬ-компаратив (шия/a neck) є ніби ЩОСЬ-корелят
(гума, каучук/rubber). Таким чином, значення ОІ rubberneck утворюється шляхом метонімічного
мапування в межах партонімічного фрейму (ШИЯ замість ЛЮДИНА) та метафоричного мапування в
межах компаративного фрейму (ШИЯ є начебто ГУМА/КАУЧУК). Оскільки в англомовній
лінгвокультурі не схвалюється надмірна цікавість індивідів до подій (особливо неприємних) у житті
інших людей, феномен rubbernecking пов’язаний із негативною оцінкою.
Отже, значення цієї ідіоми є продуктом міжслотових та міжфреймових відношень. Варто
зазначити, що утворення значення даної ідіоми базується не на візуальному образі, а на комплексній
операції над повсякденним знанням, в основі якого лежить буквальне прочитання ідіоми. Необхідною
умовою для розуміння ідіоми є загальне для всіх знання про те, що гума не є матеріалом, який
входить до матеріального складу людини і знання про структурні якості гуми. Активізуючись
ідіомою, ці знання забезпечують когнітивну базу для інтерпретації і утворюють план змісту
зазначеного мовного знака.
Оскільки образна гештальт-структура обов’язково притаманна кожній ОІ, базовими структурами
оформлення знань, закріплених за ідіомами, є посесивний та компаративний фрейми, що, відповідно,
співвідносяться з концептуальною метонімією та метафорою.
Переоцінити роль метафори у процесі концептуалізації важко. Для більшості людей метафора є
інструментом поетичного уявлення та риторичних надмірностей. Часто метафору хибно розглядають
як мовну характеристику і, скоріше за все, пов’язують зі словами, ніж з мисленням та діяльністю.
Саме тому більшість людей вважає, що вони легко обходяться без метафор. Насправді ж метафора
пронизує наше повсякденне життя, причому не лише мову, але й мислення та діяльність. Наша
повсякденна понятійна система є по своїй суті метафоричною [15: 25; 16].
Так, однослівні ідіоми to croak (хрипіти), to crow (вихвалятися), to bark (гаркнути), to bray
(викрикувати) інтерпретуються мовцями за допомогою родової концептуальної метафори
ЛЮДИНА – ЦЕ ТВАРИНА, яка конкретизується у видовій метафоричній схемі "голос людини є
голосом тварини в залежності від різноманітних фізичних та емоційних станів". Якщо первинна
номінація to croak, to crow, to bark, to bray характеризується ономатопічною мотивацією і має
об’єктивну природу, то значення ОІ умотивовані конвенціональними образами. Отже, за допомогою
концептуальної проекції забезпечується зв’язок між формою ідіоми та її значенням. Варто зазначити,
що пояснювальний потенціал концептуальної метафори у сфері ідіоматики зростає, якщо вона
сформульована не занадто абстрактно.
Отже, актуальне значення ОІ не є лише загальною сумою ознак, а "становить інференційне знання
про денотат у колективній свідомості англомовного соціуму, що виводиться зі знання
(соціокультурного, історичного, релігійного, наукового, літературного, міфологічного тощо) про
властивості означуваного" [13: 245] та з операцій над цим знанням. Знання про позначуване набуває
ціннісної кваліфікації на підставі раціональної оцінки, яка утворює систему аксіологічних орієнтирів
англомовного соціуму. Сприйняття мовцем образної гештальт-структури стимулює емотивне
почуття-ставлення до позначуваного та визначає доречність/недоречність вживання ідіоми у певному
дискурсивному контексті [13: 245]. У результаті чого, ОІ виявляється оптимальним знаком для
посилення іллокутивної сили висловлення.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні фреймового моделювання знань,
закріплених за ідіомами, підчас комунікативної взаємодії з позицій когнітивної прагматики.
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Мосейчук А. М. Фреймовое моделирование актуального значения однословных идиом.
Статья посвящена фреймовому моделированию актуального значения англоязычных однословных
идиом. Базовыми структурами оформления знаний, закрепленных за однословными идиомами,
являются поссессивный и компаративный фреймы, которые соотносятся с концептуальной
метонимией и метафорой. Для формирования значения англоязычных однословных идиом
привлекаются когнитивные механизмы метафорического и метонимического переноса, которые
могут активизироваться вместе, образуя сущность синкретического характера – метафтонимию.
Moseichuk O. M. Modelling the Actual Meaning of English One-Word Idioms as Frame Structures.
The paper aims to highlight the process of modelling the actual meaning of one-word idioms as frame
structures. The results of the research evidence the fundamental role of possessive and comparative frames
in structuring the knowledge associated with these language units. This indicates that metaphoric and
metonymic mappings are actively engaged in the processes of one-word idiom meaning formation. Their
interaction brings about metaphtonymy – a phenomenon of syncretic nature.
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КОМПОНЕНТИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ ПОРАДИ
У статті розглянуто компоненти комунікативної ситуації поради, які безпосередньо впливають на
здійснення МА поради. Ступінь облігаторності і факультативності вищевказаних компонентів
визначається нерівноцінною їх присутністю у досліджених контекстах. Проаналізовані компоненти
ситуації поради підтверджують статус мовленнєвого акту поради як директива та визначають
його дієвість.
Особливий інтерес у сучасній науковій парадигмі викликає дослідження прагматичних
особливостей функціонування мовних одиниць. Відсутність аналізу комунікативної ситуації поради
зумовлює актуальність цієї статті. Об’єктом дослідження є компоненти комунікативної ситуації
поради.
Досягнення мети статті – з’ясувати вплив компонентів комунікативної ситуації поради на дієвість
МА поради – планується через вирішення таких завдань – окреслити структуру комунікативної
ситуації поради та ідентифікувати її облігаторні та факультативні компоненти.
Надання поради та слідування їй діють у межах певної комунікативної ситуації. Під
комунікативною ситуацією розуміємо конкретну ситуацію спілкування, в якій діють партнери по
комунікації і яка спонукає їх до міжособистісної інтеракції [1: 233]. Комунікативна ситуація окреслює
мовленнєву поведінку співрозмовників та способи реалізації комунікативної інтенції. Керуючись
уніфікованою структурою директивної ситуації [2: 76], виділяємо такі компоненти ситуацій поради,
які безпосередньо впливають на здійснення цього МА: суб’єкт поради; об’єкт поради (адресат);
прохання адресата про надання поради; прохання суб’єкта поради на дозвіл надати пораду; власне
порада; оцінка; пояснення причини надання поради (аргументативна частина); реакція слухача
(адресата) на отриману пораду.
Аналіз фактичного матеріалу (5600 висловлень, які містять пораду – 100%) дає змогу розмежувати
вищезгадані компоненти за ступенем факультативності. Присутність у кожному із досліджених
контекстів таких компонентів, як адресант, адресат, власне порада, оцінка, реакція адресата на
отриману пораду дозволяє стверджувати про їх облігаторність у комунікативній ситуації поради.
Решту компонентів (пояснення причини надання поради, прохання адресата про надання поради,
прохання суб’єкта поради на дозвіл надати пораду) вважаємо факультативними на основі того, що
вони зустрічаються в окремих контекстах. Відтак, явище залучення мовцем аргументації було
виявлено у 4515 прикладах, що становить 80,6 % від загальної кількості фактичного матеріалу.
Прохання адресата про надання поради диференціюється лише у 408 комунікативних ситуаціях
поради і складає 7,3 %. Найрідше присутній компонент – прохання суб’єкта поради на дозвіл надати
пораду і простежується у 247 контекстах, що дорівнює близько 4,4 % досліджуваного матеріалу.
Розглянемо вищезазначені компоненти ситуації поради.
Суб’єктом поради є мовець, який спонукає адресата до рекомендованої дії. Він "відображає у
своїй свідомості відношення між предметом дійсності та компонентом мовленнєвого акту" [3: 195].
До категорій, які характеризують суб’єкта мовлення (мовця), на думку лінгвістів, належать:
локалізація мовлення, яка окреслює факти щодо осі: я – тут – зараз; модальність диктуму (реальні
знання суб’єкта про об’єкт [4: 102]), яка передає відношення повідомлення до дійсності з точки зору
мовця; модальність модусу (оцінка суб’єктом диктальних знань, їхнє емоційне сприйняття [4: 102]),
що виражає знання, волю, оцінку та почуття мовця стосовно пропозиційного змісту; дистантність
(ступінь зацікавленості мовця в тому, про що повідомляється), тобто зацікавленість мовця у
виконанні рекомендованої дії.
Мовець визначає зміст повідомлення і його іллокутивну силу, адресує його співрозмовникові. На
основі відомостей про мовця, представлених у висловленні імпліцитно чи експліцитно або наявних у
пресупозиції адресата, в останнього виникає образ співрозмовника, який впливає на його подальшу
поведінку. Цим образ суб’єкта поради певним чином формує стратегію й тактику надання поради, що
викликає відповідну реакцію адресата.
З мовцем пов’язані такі впливові чинники, як соціальні й ситуативні ролі мовця (соціальний
статус, вік, професія), його комунікативні та психологічні характеристики, куди входять
комунікативна компетенція, темперамент, структура особистості.
Висловлюючи пораду, мовець оцінює спільний з адресатом фонд знань, конкретну
інформованість, інтереси, думки, погляди, психологічний стан, особливості характеру і здатності
розуміння адресата, які складають поняття прагматичних пресупозицій. При цьому мовець, маючи
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певне ставлення до повідомлюваного, оцінюючи зміст висловлювання, організовує його відповідно до
того, на чому акцентується увага у повідомленні. Наприклад:
(1) "How's your French toast?" Gordon said, looking up. "Rather have something else?"
"No, it's good," Stern said. "I'm just not very hungry." "Take some advice from an old military man,"
Gordon said. "Always eat at a meal. Because you never know when your next one will be." "I'm sure that's
right," Stern said. "I'm just not hungry." Gordon shrugged and resumed eating [5: 112].
У наведеній ситуації мовець надає пораду своєму колезі по роботі. Висловлюючи пораду, мовець
акцентує увагу на своєму життєвому й професійному досвіді, що простежується у словах: advice from
an old military man. Мовець ураховує фактор адресата, передусім, його особливості роботи. Тому
порада, на думку мовця, дуже важлива через непередбачуваність майбутнього. Бажаний
перлокутивний ефект не був досягнутий радником, оскільки слухач не мав потреби у слідуванні
наданої йому поради.
Надаючи пораду, мовець керується принципом кооперації, який включає максими кількості
(говори стільки, скільки необхідно), якості (повідомляй те, що достовірно тобі відомо, на що є
підстави), релевантності (говори по суті справи), способу вираження (висловлюйся ясно і зрозуміло)
[6: 52] і забезпечує адекватну передачу інформації. Висловлюючи пораду, мовець впевнений у
доцільності та прийнятливості рекомендованої ним дії і прагне вплинути на подальші дії свого
співрозмовника, отримати успішний перлокутивний ефект. Однак його важко передбачити, оскільки
однією з ознак поради вважається комунікативна незалежність позицій обох комунікантів з
рівноправними суб’єкт-суб’єктними стосунками. Незалежність мовця від співрозмовника засвідчує,
насамперед те, що в мовця немає потреби звертатися до інших з тією ж самою порадою. Незалежність
адресата від мовця виявляється у можливій альтернативній реакції на пораду, насамперед у згоді –
приклад (2) чи незгоді – приклад (3). Наприклад:
(2) "I recommend you to stay." "My dear fellow, your word is law," said Bernard [7: 43].
(3) "Don’t forget to look in the closet behind the old furniture back at the parish house." His agreement
was lost in the wind [8: 152].
Дж. Ліч зазначає, що стосунки між співрозмовниками регулюються не тільки принципом
кооперації, але й принципом ввічливості [9: 199-130], який сприяє зменшенню вираження
несприятливих для адресата суджень. Знижуючи категоричність поради завдяки непрямому способу
висловлювання, мовець тим самим робить її звучання більш увічливим. Відтак, комунікативні
постулати і принцип ввічливості ніби суперечать один одному. З одного боку, мовець повинен чітко і
ясно висловити пораду, а з іншого – уникати категоричності порад, адже людям не завжди
подобається, коли корегують їх поведінку, особливо коли роблять це безпідставно. Наприклад:
(4) "Alex, don't-" "No, darling, don't give advice. Let me do things my own way. After all, it's a woman's
privilege to change her mind, isn't it? And you may change yours, and when you do, I'll be waiting. No, don't
say anything more. You're free [10: 136].
У наведеному прикладі адресант робить спробу висловити пораду. Ця спроба була розцінена
адресатом як така, що порушує його право приймати власні рішення. Тому адресат відмовляється від
будь-яких порад.
Спрямованість на адресата є невід’ємною передумовою комунікації, тому адресат є активним
учасником комунікації і виступає "споживачем" повідомлення, створеного мовцем. Під "поняттям"
адресат розуміють слухача в сукупності його соціальних і ситуативних ролей, знань про світ, мотивів і
т. ін. [11]. Услід за Ф. С. Бацевичем, кваліфікуємо адресата як особу, котра сприймає повідомлення й
відповідно до своїх когнітивних стратегій і конкретних ситуативних умов інтерпретує повідомлення
адресанта [12: 318]. Від адресата значною мірою залежить успіх спілкування, зокрема успіх того чи
іншого мовленнєвого акту, оскільки, інтерпретуючи повідомлення, адресат може сприйняти його
адекватно, знайти той смисл, який вкладав у нього мовець, або ж неадекватно – віднайти смисл
протилежний закладеному. Залежно від готовності/неготовності, спроможності/неспроможності
адресата до інтерпретації та сприйняття висловленого мовцем, що певним чином впливає на адресата
(відбудеться негативний перлокутивний ефект, або такий мовленнєвий акт, що не має успіху.
До категорій, пов’язаних з адресатом, належать: інформативність (адже основна мета висловлення
– передати якусь інформацію співрозмовникові); експресивність (здійснення впливу на слухача:
зацікавити його, справити враження, вплинути на його почуття тощо); прозорість (ступінь
зрозумілості мовлення для слухача) [3: 195].
Важливими компонентами поради є також прохання про надання поради та прохання суб’єкта
поради про дозвіл надати пораду. За характером присутності/відсутності такого прохання МА поради
можуть бути поділені на фактитивні й пермісивні. Перші відображають ситуації, в яких ініціатива
проголошення поради належить адресантові, у других ініціатором поради виступає адресат, що
звертається до адресанта з проханням про допомогу.
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Фактитивна порада, звичайно, виходить від особи, яка вважає себе авторитетом для адресата.
Наявність будь-яких субординативних відносин між тим, хто дає, і тим, хто отримує пораду, не є
обов'язковою. Даючи пораду, мовець думає, що слухач може виконати дію, яка рекомендується, і яку
б він сам виконав. Іноді фактитивна порада може викликати негативну реакцію слухача, оскільки
люди не дуже люблять "непрохані" поради, як у наступному прикладі:
(5) "Before you say no, listen to me. He knows he can't guarantee an acquittal, but he can guarantee a
hung jury. It just takes one. That's twenty-five thousand. I know it's a lot of money, but you know I've got it.
I'll pay it and you can repay me over the years. Whenever, I don't care. If you never repay it, I don't care. I've
got a bankful of C.D.'s. You know money means nothing to me. If I were you I'd do it in a minute." "You're
crazy, Lucien" [13: 186].
Пермісивно інтерпретовані МА порад мають свої особливості. Їм безпосередньо передує
немовленнєвий стимул чи питання, в якому міститься запит про дозвіл чи прохання поради з боку тієї
особи, яка в майбутньому готова виступати в ролі виконавця дії:
(6) 'Er, I came to ask your advice,' he called back, feeling a bit ridiculous. 'I'd take a few deep breaths if I
were you,' muttered the old woman, as she stomped into the gloom of the cave mouth. Arthur did as she
advised [5: 32-33].
У наведеному прикладі слухач висловлює потребу у пораді: I came to ask your advice. Така
поведінка адресата свідчить про його безвихідне становище, а також про пріоритетність досвіду
мовця, що дозволяє йому радити. Досягнення бажаного перлокутивного ефекту очевидне, адже
порада для слухача є засобом вирішення існуючої проблеми.
Власне порада є одним із найважливіших компонентів ситуації поради і являє собою
рекомендовану дію, виконання якої принесе користь для адресата. Порада спрямована на зміну стану
справ, який склався навколо адресата з позиції теперішнього часу. Зміна у ментальній сфері адресата
є передумовою подальшого слідування спонукальній дії, але не запорукою її виконання. Пояснення
причини надання поради розглядаємо як аргументативну частину висловленого спонукання.
Обов’язковим компонентом ситуації поради є реакція слухача на отримане спонукання. Будучи
вільним у своєму виборі, адресат може виконати або ж не виконати спонукальну дію. Власне реакція
адресата засвідчує про успішність або неуспішність прагматичного впливу. У нашій роботі
перлокутивний ефект розглядаємо як зміни в поведінці і в стані адресата в результаті впливу МА
поради як на раціональну, так і на емоційну сферу слухача. Виконання рекомендованої дії
відноситься до майбутнього часу, завдяки чому МА поради можна вважати проспективними, тобто
такими, пропозиціональний зміст яких зорієнтований на майбутнє, наприклад:
(7) "I advise you never talk about that terrible event," said Martin [14: 246].
Варто звернути увагу на те, що прохання про надання поради досить різноманітні і, як правило,
вони виражають потребу адресата в пораді, яка буде для нього допомогою у вирішення певного
питання: What do you recommend / suggest / advise I do?, I welcome your advice, I need your advice.
Варіативність форм вираження прохання почути пораду дає змогу простежити ступінь необхідності
слухача в рекомендованій дії. Нейтральними тобто такими, що виражають помірну потребу в пораді є
лексичні одиниці: What do you recommend / suggest / advise I do?, Can you advise me? Наприклад: (8)
Sanders was silent. "What do you recommend I do?" "Ali. So now you want advice?" "Yes." "Really?" He
smiled. "I doubt it." "Yes, Max. I do." "All right. Here is my advice. Go back, apologize to Meredith,
apologize to Garvin, and resume your job" [15: 99].
У наведеному прикладі слухач висловлює прохання почути пораду. Зважаючи на те, що форма
експлікації прохання демонструє помірну необхідність у пораді, мовець уточнює чи дійсно така
потреба існує. Переконавшись у щирості співрозмовника, мовець висловлює бажану пораду.
Вираження прохання слухача в пораді лексичною одиницею: I welcome your advice, свідчить про
більшу міру необхідності рекомендованої дії, однак передбачає ймовірну неспроможність виконати
пораду.
(9) The Admiral turned to Rod. "Captain, I will welcome your advice. But I will do nothing to
compromise safety of this ship, and I cannot allow further personal contact with Moties. Have you
suggestions, Captain Lord Blaine?" "No, sir. But it is likely the Empire will want to trade with the Mote. As
Dr. Horvath says, they have done nothing hostile" [16: 206].
У наведеному прикладі слухач висловлює справжню потребу в пораді, однак він ставить
обмеження для мовця щодо можливих альтернатив і наголошує на безвихідності ситуації. Такою
поведінкою слухач демонструє його реальне знання щодо майбутньої поради, тому її невиконання є
очевидним через упередження об’єкта спонукання.
Вищий ступінь потреби слухача в пораді досягається лексичними одиницями: need advice. У таких
ситуаціях слухач опиняється у скрутному становищі і намагається залучитися порадою досвідчених
осіб. Як бачимо суб’єкт прохання рекомендованої дії виявляє свою нетерплячість щодо експлікації
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мовцем поради. Наприклад: (10) "I need advice, and I need it fast. How important is this?" "Well... I don’t
think we knew the Tyrathca had a religion before this," he ventured [17: 188].
Отже, компоненти ситуації поради нерівноцінні: найбільш важливими і постійними серед них є
учасники комунікації, власне порада та реакція адресата на отриману пораду. Тоді як прохання
адресата про надання поради, прохання суб’єкта поради на дозвіл надати пораду та пояснення
причини надання поради (аргументативна частина) не завжди реалізуються. Проаналізовані
компоненти ситуації поради підтверджують статус МА поради як директива та визначають його
дієвість. Перспективою подальшого пошуку може стати варіативність функціонування
вищезгаданих компонентів у комунікативної ситуації користолюбної поради.
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Наумук О. В. Компоненты коммуникативной ситуации совета.
В статье рассматривается проблема влияния компонентов коммуникативной ситуации совета на
осуществление РА совета. Коммуникативная ситуация совета предполагает наличие облигаторных
и факультативних компонентов. Проанализированные компоненты ситуации совета
подтверждают статус речевого акта совета как директива и определяют его эффективность.
Naumuk O. V. The Components of the Communicative Situation of Advice.
The article highlights the problem – the influence of the components of the communicative situation of advice
on the speech act of advice. It has been also established that the communicative situation of advice includes
both – the compulsory components and the facultative ones. The components of the communicative situation
of advice identify a speech act of advice as a directive and determine its efficiency.
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СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЄВРЕЇВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена аналізу авто- та гетеростереотипів євреїв через призму сучасної англійської
мови. У ній розглядаються різні підходи до визначення стереотипів, їх базові функції, узагальнюючий
та оцінний аспекти, образний потенціал. Увагу приділено єврейським анекдотам як середовищу
функціонування стереотипізованих уявлень; типовим професіям євреїв; екстралінгвістичним
факторам, які детермінували виникнення стереотипів.
У сучасній лінгвістиці в умовах всеохоплюючої глобалізації спостерігається поглиблений інтерес
до вивчення особливостей перебігу комунікації між різними соціальними, етнічними, професійними
групами. Посилену увагу на вивчення стереотипів як явищ думки, мови, культури та комунікації у
своїх працях звертають такі науковці: Є. Бартміньский, А. Бєлова, П. Донець, О. Леонтович [1; 2; 3;
4], що надає теоретико-методологічних засад дослідженню і детермінує актуальність цієї роботи.
Об’єктом статті є стереотипні характеристики єврейського етносу, які представлені в англійській
мові. Предмет – структурні, семантичні, аксіологічні особливості, гіперболізований та
узагальнюючий характер стереотипних конструкцій. Метою статті є дослідження авто- та
гетеростереотипів євреїв шляхом аналізу мовних та мовленнєвих засобів сучасної англійської мови,
вторинних номінацій, кліше, прислів’їв і приказок. Серед основних завдань – визначення стереотипів,
їх функцій та умов виникнення, оцінних компонентів, образного втілення, культурної обумовленості.
Етноспецифічні особливості національного мислення відображаються в існуванні національних
стереотипів. Раніше стереотипи розглядали тільки як помилкові уявлення, але зараз запропоновані їх
різні класифікації [2: 45; 4: 245]. Головну роль у формуванні стереотипів відіграє те, як часто певні
об’єкти, явища трапляються в житті людей. З точки зору фізіології стереотипи формуються на основі
системи умовних рефлексів [4: 238], а тривале повторення деяких висловів з часом набуває стійкості
на рівні мови, що призводить до їх автоматичного сприйняття.
Поняття стереотип увів до наукового обігу У. Ліппманн, визначивши його як культурнодетерміновані і певним чином упорядковані картинки світу у свідомості людини, які, з одного боку,
економлять зусилля при сприйнятті інформації, а з іншого – фіксують і зберігають суттєві цінності,
тим самим сприяючи збереженню високої самооцінки людей [5: 306]. Водночас У. Квасхоф розуміє
стереотип як "стандартну думку про соціальні групи чи про окремих осіб як представників цих груп"
[6: 378]. Крім того, стереотипи є спрощеними ментальними репрезентаціями різних категорій людей,
що перебільшують моменти схожості між ними, ігнорують відмінності [4: 236].
До однієї з найважливіших характеристик стереотипів відносять те, що в основу національного
стереотипу покладено яку-небудь особливу рису зовнішності/характеру/поведінки [3: 121; 7: 102; 8:
104; 9: 6]. Не зважаючи на свою когнітивно-функціональну стабільність, стереотипи все-таки
піддаються модифікації [2: 46; 3: 121; 4: 238; 8: 35; 9: 6].
Багато науковців роблять висновок про те, що саме в стереотипах найбільш очевидною є
взаємозалежність свідомості, мови і культури [1: 68; 6: 374]. Стереотипні уявлення як когнітивні
елементи комунікативного простору здатні впливати на конструювання установок, цінностей і
суджень мовців.
Серед провідних функцій стереотипів мовознавці виокремлюють функцію економії пізнавальних
зусиль і, відповідно, мовних засобів та функцію захисту групової ідеології [7: 135; 2: 45; 6: 379]. Для
здійснення успішної комунікації стереотипи забезпечують комунікантів поясненнями людських
вчинків, можуть спрямовувати поведінку людей.
Стереотип має логічну форму судження у загострено спрощеній і в узагальненій формі, з
емоційним забарвленням, що приписує класу осіб певні властивості [1: 165; 6: 378]. Більшість
стереотипів побудована за формулою: Усі представники народу Х є (або роблять) У. Під час
емоційної кризи люди оперують такими "універсальними" словами, як: all, never, always, тому що
починають мислити узагальненнями [2: 66; 3: 123]. Для мовного вираження етностереотипів
характерні узагальнення й гіперболізація тих чи інших властивостей. Важливо пам’ятати, що
стереотип може бути правдою, частковою правдою або неправдою [2: 45; 4: 245; 7: 102]. Специфіка
стереотипів у тому, що люди схильні бачити те, що бажають, і не помічати іншого, що не відповідає
стереотипам.
Погоджуючись із тим, що стереотипи є невід’ємним елементом культури, підкреслимо, що мовні
стереотипи імпліцитно/експліцитно відображають стереотипи думки. Крім того, у процес осмислення
реальності втягується, передусім, нормативно-ціннісна система своєї культури [7: 103; 5; 6: 378].
Тобто усвідомлення реальності відбувається через призму власної культурної традиції. У стереотипах
© Нідзельська Ю. М., 2011
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відбувається "редукція" властивостей предмета до значимого мінімуму. Стереотипи поділяють на
стереотипи-образи і стереотипи-ситуації, етнічні стереотипи входять до стереотипів-образів.
Джерелом стереотипів вважають однотипність життєвих ситуацій, яка закріплюється у свідомості у
вигляді стандартних схем мислення [2: 82; 8: 276; 10: 76].
Як відомо, характерною рисою євреїв вважають їх комунікабельність, навіть багатослів’я,
наприклад: "Jews tend to talk nonstop to each other" [11: 232]. Серед євреїв часто простежують
схильність до коментарів, бажання повідомити власну позицію або оцінку [12: 98]. Свій гнів вони
виражають головним чином вербально, не фізично: "Jews have only one weapon: the power of speech"
[11: 37]. В англомовному дискурсі зафіксоване риторичне запитання, що дає підстави говорити про
балакучість як особливу етнічну характеристику євреїв: "Is there any place in the world where a Jew can
keep a secret?" [11: 43]. У єврейській лінгвоспільноті існують прислів’я, які є яскравим вираженням
етнокультурного смислу: "Three Jews, three opinions" [11: 29].
Для євреїв типовим є особливий "мовленнєвий етикет", що надає їхньому дискурсу специфічного
етнокультурного забарвлення. Представники єврейського народу часто відповідають запитанням на
запитання, при згадці будь-якої особи вважають за необхідне дати їй оцінку. Розглянемо наступні
приклади, які ілюструють таку специфіку комунікації. Отже, можна припустити, що важка доля цього
народу спричинила звичку скаржитися: "What’s new with a Jew?.... I not only have no money, I also have
lack health, wealth and happiness" [11: 37]. У єврейському дискурсі часто використовують різні
побажання, що виражаються за допомогою різних видів модальності [11: 21], наприклад: "may God
not punish me for my words", "no evil eye","it shouldn’t happen to you","may he forgive me", "may God not",
"it shouldn’t happen to a Jew".
Підґрунтям для формування стереотипних уявлень із найбільш негативним смислом можна
вважати антисемітизм. Антисемітизм (юдофобія) – це ворожість у ставленні до євреїв, що охоплює
релігійні, расові, культурні упередження. Існує думка, що термін був запроваджений в обіг німецьким
письменником та журналістом В. Маром. Антисемітські погляди пропагували ставлення до євреїв як
до нижчої раси [6: 390; 13: 447]. Нерідко (як наслідок дії певних екстралінгвістичних факторів)
траплялося, що євреї несли відповідальність за всі негаразди, що виникали в суспільстві під час
кризи. Таким чином, у період Середньовічної Європи вдавалися до упередженості, створення образу
ворога, навішування ярликів у стосунках із євреями. Перехід у спілкуванні до інвективів є
"дзеркальним відображенням" культурних норм у соціумі. Як підкреслює А. Бєлова, серед інвективів
особливе місце займають зоовокативи, дієвість їх виявляється в зооморфній характеристиці партнера,
яка викликає агресивність [2: 55]. В емпіричному матеріалі були зафіксовані юдофобські
висловлення: "Black raven! Black ape! " [13: 27], що має за мету принизити євреїв.
Із досліджень Й. Бендикса [3: 125] випливає, що серед інших характеристик іноземці взагалі
уявляються як жадібні; злочинці; вороги Бога; тварини (віруси), комахи; нечисті. Беручи до уваги те,
що євреї протягом історії часто були іноземцями в різних країнах, стосовно них використовували
деякі з перерахованих характеристик, що належали ЧУЖОМУ: streets and lanes "crawling with Jews"
[14: 80], misbeliever, cutthroat dog та ін. [15: 18].
Зважаючи на те, що мова чітко реагує на всі процеси, що відбуваються в суспільстві, зазначимо,
що ворожість, яка панувала в суспільстві країн у різні часові проміжки, знаходила вираження в мові
[Shakespeare 442: 16]: "you despise Jews…it seems to me a very widespread sentiment" [16: 278]. До того
ж, існує саркастичний єврейський жарт: "Why do you hate me so much; what have I done for you
recently?". В англійській МКС зафіксовані антисемітські лозунги [14: 108, 351]: "The Jews are our
misfortune", "Jews-lice-Typhus", "Whoever helps a Jew helps Satan". Вони принижували гідність євреїв,
сприяли поширенню ксенофобських установок у суспільстві.
Однією зі стратегій обробки інформації, що релевантна для аналізу стереотипії євреїв, є стратегія
"пошуку цапа відбувайла" [10: 74]. Прислів’я The Jew is a victim or scapegoat експліцитно вказує, що
саме таку негативну функцію виконували євреї. Етнічні упередження є виключно негативними
поглядами, що панують в однієї нації щодо представників інших етносів [10: 175]. Упередження
часто ґрунтуються на "фундаментальній атрибутивній помилці" (fundamental attribution value) [4:
237], тенденції приписувати причини певних вчинків характеру людини, не обставинам. Відомий
учений А. Ейнштейн також указував на упереджене ставлення до єврейської меншини: "If my theory of
relativity is proven correct, Germany will claim me as a German and France will declare that I am a citizen
of the world. Should my theory prove untrue, France will say that I am a German and Germany will declare
that I am a Jew" [12: 117]. Для євреїв як стигматизованої групи, яка викликала агресію в деяких
християн, симптоматичною була недоступність освіти і роботи [11: 54].
СВОЄ vs. ЧУЖЕ є основною культурною опозицією, своє і чуже від початку взаємозалежні. В
англійській термінології вона відповідає we/ingroup, they/outgroup [4: 236]. Два тисячоліття вигнання,
становище "чужаків", переслідування та знищення сприяли розвитку національної недовіри. Євреї
схильні загострено сприймати вислови на свою адресу, тому що страх перед проявами юдофобії
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вкоренився у свідомості народу: "Every time someone laughed, Jegor thought it was at him" [13: 310].
Страх перед антиєврейськими заходами простежуємо в наступному прикладі: Two Jews are walking in
a tough neighborhood when they spot two burly gentiles coming toward them. "Uh-oh", one Jew says to the
other "We better make a run for it. There are two of them, and we’re alone" [12: 7].
У період Середньовіччя поширення набули страхи, значною мірою зумовлені церквою, серед яких
– страх перед євреями. Відтак, "чужа" меншина була своєрідним громовідводом, мусила страждати
від того, що середньовічне суспільство перебувало на зламі свого розвитку, пізніше європейський
антисемітизм втілився у Голокості. Проте трапляється, що євреї перебільшують ворожість до них
християн [13: 197], доречним вважаємо навести приклад: "Gentiles have always hated Jews". Така
думка є узагальненням, тобто характеристика фону якого-небудь негативного аспекту в ситуації
взаємодії євреїв з іншими народами екстраполювалася на групу не євреїв загалом.
Стратегія позитивної самопрезентації втілюється в такому вислові: "Personally, I have nothing
against Jews, but the neighbors say that…" [6: 380]. Отже, таким способом представлена тактика
дистанціювання від негативних характеристик групи "ми", знімається особиста відповідальність за
сказані слова. У процесі соціалізації, при оцінці "чужого", "своє" наділяється презумпцією істини [6:
379]. Позицію, з погляду якої "інше" сприймається як "культурно чи генетично негативні типи", яка
виправдовує їх дискримінацію", визначають як расизм. Євреї значною мірою страждали від його
проявів: "They were available for instant and constant execration" [15: 16]. Особливість сприйняття
іноземців, тобто чужинців, якими були євреї в межах багатьох держав, вбачають в упередженнях, які
ґрунтуються на узагальнених схемах [1: 187; 8: 183; 10: 175]. Обговорюючи досвід спілкування з
представниками інших етнічних груп, Т. Дейк підкреслює бажання мовців повідомити про
негативний досвід спілкування з ними, що сприяє закріпленню таких переконань щодо іноземців у
соціумі.
Варто зазначити, що гумор є національно-специфічним явищем, тобто адресант повинен мати
достатній обсяг етноспецифічної інформації для правильного розуміння або володіти деякими
стереотипізованими знаннями про конкретний народ. Гумор пов’язаний з єврейською тематикою є
специфічним [11: 16]. Для нього характерні іронія, самокритика, дотепність, гострота: "a biting Jewish
wit and humor" [12: 24]. Він втілюється в анекдотах, їх можна трактувати як один з ефективних засобів
стереотипізації етнічної свідомості. Існує думка, що герої єврейських анекдотів мало змінилися більш
ніж за столітню історію існування цього виду анекдотів. Євреї в них представлені як розумні, хитрі,
жадібні. Часто багаті, але вони не демонструють своє багатство, мають гарні здібності до бізнесу;
вони, буцімто, завдяки своїй хитрості перемагають сильнішого супротивника. Єврей є хорошим
сім’янином. Варто підкреслити існування стереотипізованого уявлення про те, що при укладанні
торгівельних угод для євреїв характерний поспіх, при цьому вони торгуються. Існують різні втілення
в дискурсі, що стосуються так званих суто єврейських ділових навичок (sharp Jewish business
practices). Розглянемо анекдот, що розкриває стереотипне сприйняття нечесного бізнесу: Levine meets
his friend Schwartz. "I heard your factory burned down", he says. "Sh, sh", Schwartz answers, looking
around anxiously". "Next week" [12: 66]. Варто зазначити, що в процесі стереотипії утворюються
зневажливі та образливі характеристики [9: 8]. Образи героїв етнічних анекдотів є гіпертрофованими і
стереотипізованими, анекдоти часто прагнуть до персоніфікації. Євреї традиційно були зайняті у
фінансовій сфері суспільства [12: 72; 15: 26]. Вони розуміли, що саме економічне процвітання могло
дати певну безпеку, впевненість у майбутньому. Хтось мав заробляти для єврейської громади гроші
для захисту власної релігії. Таким чином, прототипною для євреїв є думка Тев’є Молочника [11]: "It’s
no great shame to be poor, but it’s no great honor either".
Як зазначено, євреї нерідко були кредиторами (money-lenders, usurs) [1: 144; 15]. Існує думка, що
це вплинуло на те, що їх почали вважати жадібними до прибутку, тому виникали стереотипні
уявлення про скупість євреїв: "He wasn’t giving me his love, he was buying me with it, like all Jews" [16:
353]. В імплікації наступних етнодескрипторів криється виключно негативна емоційна оцінка:
"Money-mad, money-greedy Jewish bastard!" [16: 354]. Ці вислови можна віднести до класу упереджень,
тому що спостерігаємо вороже ставлення до етнічної групи.
Незаперечним виявляється зв’язок між назвами реалій суспільного життя та віднесеністю євреїв
до економічної сфери соціуму: Jewish piano, Jewish typewriter (cash register) – commerce, комерція,
економіка, Jewish Lightning – навмисний підпал збиткового бізнесу, to jew – to drive a very hard
bargain, to overreach or cheat [17: 30]. Крім того, існують приказки, які пов’язують тему грошей із цим
етносом і також мають негативну конотацію: "Impure may be Moshe, but his pfenning is kosher","Fritz or
Horst, man hates the Jew but likes his purse!" [13: 21].
Етнічні стереотипи поділяються на авто- і гетеростереотипи. Автостереотипи є сукупністю
атрибутивних ознак про дійсні або уявні риси, притаманні власній етнічній групі, які містять, в
основному, позитивні оцінки про неї; гетеростереотипи є сумою оцінних, переважно негативних
суджень щодо інших етносів. Стереотипізація охоплює різноманітні професійні групи. У єврейському
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середовищі можна виокремити стереотипні професії: "These include banking and finance, law, medicine,
science, social sciences, psychology, academia…" [12: 20]. Як зразок розглянемо: Which Jew becomes an
accountant? A Jewish boy who stutters, and who can’t stand the sight of blood…" [12: 43]. Причини того,
чому саме виділяють указані професії, полягають у тому, що євреям часто забороняли володіти
землею, займатися багатьма видами ремесел.
Важливо підкреслити, що імена або прізвища, які є типовими для певної етногрупи, можуть
виступати загальними назвами відповідного народу, нести інформацію культурологічного характеру,
відбивати ставлення до цього етносу [17: 332; 8: 26]. Для єврейського народу це, відповідно, Moses,
Abraham, Isaac, Hyman, Sarah, Rebecca, Rachel та ін. Такі узагальнювальні власні імена стають
іменем-символом для певного народу. Вважають, що поле ксенофобії є найбільш розвиненим в
американському варіанті англійської мови. Можна стверджувати, що англійська мова фіксує велику
кількість дерогативних номінацій [2: 44; 9: 8]. Зокрема, для номінації євреїв існує пейоративний
етнонім kike [9: 8]. Така дерогативна назва, можливо, походить із kikel, що є позначенням кола на
їдиш, що ніби було символом, який залишали неграмотні євреї на імміграційних документах, не
бажаючи ставити хрестик або "х", коли прибували на острів Еліс (the Ellis Island) в Америку.
Утворення пейоративних етнонімів значною мірою детерміновано екстралінгвальними факторами.
Багато хто з євреїв перед тим, як їх катували і вбивали, чули слово-вирок "Christ-killer". Це
тривало протягом століть. Отже, перейдемо до розгляду наступного стереотипу щодо євреїв – того,
що їх у побутовій свідомості інших етносів називають христовбивцями [15: 395; 13: 27]. Розглянемо
приклад, який побудовано за генералізованою квалітативною формулою, із включенням повтору: "All
Jews are… those are the Christ-killers, the Jews" [13: 29].
Варто підкреслити, що автостереотипи та гетеростереотипи про високий інтелект євреїв
збігаються. Євреїв вважають дуже розумними [12: 42]. Але варто обумовити, що риси, які у власного
народу розглядають як прояв розуму, в іншого народу вважають хитрістю. Це є симптоматичним для
характеристики єврейства ззовні. Деякі антисеміти вважають, що євреї використовують свій інтелект
для недобрих справ, наприклад: "Jews use their brains for malevolent purposes" [12: 44]. В експлікації
автостереотипу використовують тактику наділення власного етносу позитивними характеристиками:
"We, Jews, are the smartest people" [11: 130].
Як було згадано вище, уявлення про "свій" етнос переважно включає комплекс характеристик зі
знаком плюс: "He knew that the Jewish pupils were always the best and that they had to be the best because
of the characteristic demands of their race" [13: 35]; в якому використано повтор для підкреслення
смислу та експресії інформації. Cтереотип завжди має оцінну природу, є прескриптивним [1: 140; 4:
238; 7: 27].
Отже, можемо зробити висновки, що серед стереотипів євреїв в англомовному дискурсі було
виявлено комунікабельність, що виражається через надання їй предметних сутностей, риторичні
запитання, прислів’я. На євреїв спрямована переважаюча негативна дія стереотипів, упереджень.
Поширеним виявився образ-стереотип єврея-кредитора, акцентована характеристика жадібність
зафіксована в анекдотах. Високий інтелект є стереотипною рисою євреїв, її зафіксовано в
прикметниках найвищого ступеня порівняння. Вивчення стереотипного сприйняття євреїв є
актуальним для дослідження культури цього народу, для кращого вивчення МКС та ККС
лінгвоспільноти. У перспективі подальших пошуків вбачаємо детальний розгляд стереотипів інших
етносів через призму англійської мови.
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Нидзельская Ю. М. Стереотипизация евреев в современном английском языке.
Статья посвящена анализу авто- и гетеростереотипов евреев сквозь призму современного
английского языка. В ней рассматриваются разные подходы к определению стереотипов, их
основные функции, обобщающий и оценочный аспекты. Внимание уделяется еврейским анекдотам
как среде функционирования стереотипизированных представлений; типичным профессиям евреев;
экстралингвистическим факторам, детерминирующим появление стереотипов.
Nidzelskaya Yu. M. Stereotyping of the Jews in Modern English.
The article deals with the analysis of auto- and hetero-stereotypes of the Jews viewed through the prism of
Modern English. The different approaches to the definitions of the stereotypes, their main functions,
generalizing and evaluative aspects are studied in it. Thorough attention is paid to the Jewish jokes as it is
the sphere of the stereotypes functioning; typical Jewish professions; extra linguistic factors causing the
appearance of the stereotypes.
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ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ СІМЕЙНОМУ
ДИСКУРСІ
В статті аналізуються прагмасемантичні відношення між репліками в німецькомовному
діалогічному сімейному дискурсі та їхні кореляції з механізмами взаємодії інтенцій адресанта та
адресата. Автор виокремлює основні характеристики кооперативного та конфронтативного
дискурсів.
Сімейний дискурс є складовою соціального життя та презентує комунікацію пов'язаних сімейними
зв’язками осіб, основними ознаками якої є відсутність офіційної регламентації, порядку передачі
комунікативних ходів, залежна від статі та віку статусно-рольова конфігурація. Основною формою
реалізації міжособистісних сімейних стосунків є розмовне мовлення – безпосереднє персональне
спілкування, що передбачає ситуаційну зумовленість та спільність апперцепційної бази мовців.
Черговим завданням дослідження сімейного дискурсу є структурування лінгвоментальної
взаємодії комунікантів та їхніх мовленнєвих внесків, при якому повинні бути розглянуті змістовні
характеристики сімейного дискурсу та ті різноманітні смислові відношення, що реалізуються у
висловленнях як його складових.
Почнемо з того, що аналіз механізмів взаємодії інтенцій комунікантів в сімейному дискурсі дозволяє
виділити два типи: кооперативний та конфронтативний [1]. Кооперативний дискурс характеризується
узгодженістю (або нейтральністю) інтенцій комунікантів та спрямованістю на реалізацію спільної мети;
сюди ж відносимо і комунікацію, що відбувається в інтересах хоча б одного з комунікантів та не
викликає спротиву з боку іншого. На основі цього кооперативний тип представлений двома підтипами:
консенсусний (наявні сигнали співпраці з боку обох комунікантів), координуючий, що розвивається в
інтересах одного з комунікантів (як правило того, що наділений ширшими комунікативними
повноваженнями). У свою чергу координуючий підтип представлений двома видами: маніпулятивним,
мета якого – домогтися змінити поведінку чи дії адресата, та інформативним, мета якого – отримати
інформацію. Конфронтативний дискурс характеризується розбіжністю вихідних інтенцій комунікантів
та спрямований на вербалізацію конфлікту інтересів або цінностей.
Механізми взаємодії інтенцій ґрунтуються на функціонально-семантичних відношеннях між
висловленнями в межах діалогічної єдності. А оскільки "в кожному певному стані мови все ґрунтується
на відношеннях" [2: 155], то саме семантичні відношення між висловленнями є оптимальним критерієм
для дослідження природи функціонального поля сімейного дискурсу. Смислові відношення є
стійкими, однаково зрозумілими та використовуваними всіма мовцями, що й забезпечує можливість
вербального спілкування.
Систематизацію функціональних зв'язків можна вважати класифікацією, що, спираючись на знак,
демонструє не лише співвідношення пропозицій, але й змістовно-смисловий взаємозв'язок висловлень та
фактів, найвластивіші для певного виду семантичного зв'язку структурні одиниці, прагматичну оцінку
певного явища з боку комунікативного партнера. Варто, однак, зазначити неможливість представлення
абсолютно бездоганної систематизації прагмасемантичних зв'язків дискурсу, адже "спектр
модифікацій людської думки та почуттів практично необмежений" [3]. Доцільним є, очевидно,
визначення основних видів смислової взаємодії елементів дискурсу при усвідомленні їх глобального
варіативного потенціалу. Важливе значення має інвентаризація маркерів смислових відношень, однак
обмежений обсяг статті дозволяє визначити її метою лише опис видів прагмасемантичних відношень в
німецькомовному сімейному дискурсі.
Критичний аналіз наукової літератури та розгляд мовного матеріалу (корпусу діалогів, отриманих
із (сценаріїв) фільмів німецьких кіностудій; особистих записів автора, зібраних під час стажування в
університеті м. Геттінгена; сайту Інституту німецької мови м. Манхайма) дозволяє виокремити такі
види прагмасемантичних відношень в сімейному дискурсі: пояснення, розширення, уточнення,
послідовність, каузація, протиставлення, альтернатива, переключення.
Пояснення як функціональна категорія базується на логічній категорії, в основі реалізації якої
лежать процеси мислення, що пов'язують висловлення, пропозиції яких рівно об'ємні і змістовно тотожні,
при цьому ініціативне (базове) висловлення номінує подію, а реактивне – певним чином розтлумачує її.
Значення пояснення реалізується в діалогічній єдності внаслідок взаємодії того, яке пояснює, та того,
що пояснюється:
Frau: Es schmeckt aber lecker!
Mann: Schmeckt fabelhaft. Käse-Fondue heißt es.
© Осовська І. М., 2011
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Основне комунікативне призначення пояснювального зв'язку полягає у виявленні кооперативного
спрямування діалогу, підтвердженні консенсусного налаштування адресата. Головна смислова функція
пояснення присутня завжди, не дивлячись на певну варіативність семантики діалогічної єдності. На думку
дослідників, доцільно поділяти категорію пояснювальних відношень на такі види, як експланація,
експлікація і декодування [4].
Ядро категорії пояснення складають експланативні, тобто власне пояснювальні відношення.
Експланація передбачає семантико-функціональний зв'язок між рівно об'ємними судженнями, що
відносяться до одного фрагмента дійсності і виражають ідентичні пропозиції (тобто подвійно
номінують ситуацію-референт):
Frau: Ich denk mir, sie braucht uns.
Mann: Sicher, sie kann nichts ohne unsere Hilfe.
При різних можливих варіантах структурного оформлення корелюючих висловлень всім їм
властиві спільність тематичного компоненту, актанта та інших учасників ситуації.
Отже, якщо сусідні висловлення з інформативної точки зору не рівнозначні (реактивне більш
інформативне та додатково характеризує ситуацію), йдеться про експланативний зв'язок.
Експлікація передбачає розкриття значимих смислових компонентів, потенційно наявних в пропозиції
ініціального висловлення, але не виражених в його поверхневій структурі:
Großmutter: Ich hab doch Gabi immer unterstützt!
Großvater: Hast im vorigen Jahr Semestergebühren bezahlt.
Експлікація сприяє тому, що пропозиції ініціального та реактивного висловлень опиняються в
семантичній кореляції, оскільки на межі перетину пропозицій виявляються семи – складові обох
висловлень (в даному прикладі смисловий компонент матеріальної підтримки).
Під декодуванням маємо на увазі розкриття внутрішнього змісту об'єкта висловлення, тобто
семантико-функціональні відношення між загальною пропозицією та вказівкою на ознаки, що є її
складовими:
Mann: Ich hab zwei Gründe…
Frau: Erstens du wolltest mich sehen, zweitens, mich zur Party einladen, oder?
Типовою моделлю таких відношень є висловлення загального судження мовцем та розшифровка
слухачем через покрокову номінацію його (експліцитно чи імпліцитно представлених) складових.
Декодування може бути розпочате самим мовцем і завершуватись слухачем. Важливо, що цей тип
зв'язку може презентувати всі типи дискурсів (як кооперативні, так і некооперативні), будучи
абсолютно залежним від інтенції адресанта.
Альтернативні відношення реалізуються у випадку, коли пропозиція реактивного висловлення
пропонує можливу заміну чи варіант розвитку ініціальної пропозиції. Передумовою можливості таких
відношень є певна вихідна подібність між обома пропозиціями в свідомості адресата [4].
Muter: Ich weiß, dein Stress ist damit verbunden.
Tochter: Ohne Stress konnte ich dieses Geld nicht kriegen.
Альтернативними відношеннями вважаються і відношення умови, за яких реактивне висловлення
вказує на те, що інший розвиток подій призвів би до відмінної від існуючої ситуації:
Tochter: Womöglich ist sie dann noch wütend auf uns und will uns gar nicht sehen.
Vater: Das glaub ich nicht. Wäre sie wütend, würde sie uns ignorieren.
Дискурс альтернативи є засобом представлення можливості розвитку ситуації в іншому руслі і, отже,
є видом координуючого сімейного дискурсу.
Протиставлення є одним із глобальних принципів організації дійсності, оскільки в оточуючому
світі все грунтується на опозиціях. Протиставлення завжди є стимулом до пошуку та розвитку.
Відношення протиставлення є, очевидно, найчастотнішими в дискурсі та представлені двома
парадигмами: протирічною (контрадикторною) та непротирічною. Перша презентує парадигматично
протилежні характеристики, друга – характеристики, що можуть розглядатися як протилежні лише в
певному контексті. При першій ствердження однієї пропозиції заперечує можливість іншої (1), при
другій певне протиставлення пропозицій є контекстуально залежним, по суті ж вони не є
протирічними (2):
(1) Mann: Was beschließen wir denn jetzt?
Frau: Da gibt's nichts zu beschließen.
(2) Bruder 1: Du, Bewegungsunterricht, das ist was Richtiges für dich.
Bruder 2: Ich wollte hin, aber da, wo ich Zeit habe, da ist dummerweise die Bühnentanzgruppe, und da
möcht ich nicht hin.
До другої групи відносять і висловлення у відношеннях порівняння, при яких зіставляються різні
пропозиції, які в процесі взаємодії розглядаються як (не)подібні:
Mutter: Sie hat einen starken Willen…
Tochter: Als ob das für ein Mädel allerwichtig sei.
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Сюди ж, очевидно, належить і заміщення, при якому заперечення, наявне в ініціативному
висловленні, наштовхується на змалювання реального стану речей, існуючого при потенційно
можливій пропозиції в проспективі:
Schwester 1: War das wieder dieser kleine dickliche Typ von dem du da redest?
Schwester 2: Statt so über Männer zu reden, guck mal, was am Wochenende läuft…
До протиставних відношень належать і поступки, при яких в реативному висловленні міститься
опис фрагменту дійсності, виключеного з пропозиції ініціального висловлення (хоча й можливого при
альтернативному розвитку ситуації).
Muter: Lass ihn dir helfen.
Tochter: Nur wenn er verspricht, dass wir zusammenziehen.
Заміщення та поступки вважаються протиставними відношеннями контрадикторної, а порівняння
– неконтрадикторної функціональності.
Уточненням зазвичай називають специфікуючі функціональні відношення між висловленнями.
Такі смислові відношення характерні для координуючого виду дискурсу, оскільки (висуваючи в
центр уваги той чи інший специфічний фрагмент) презентують вплив на свідомість комунікативного
партнера з маніпулятивною метою створення в нього певної картини дійсності, спрямування його на
виконання певних дій.
Schwester 1: Na ja, es kommt doch vor, dass die Studenten heiraten.
Schwester 2: Genauer gesagt es gibt wenige, die heiraten. Ich habe nur eine Freundin, die 20 schon
verlobt war und letztes Jahr geheiratet hat.
Розглядаючи прагматичну спрямованість висловлень, бачимо, що ініціальне висловлення лише
інформує про загальний стан справ, реактивне ж спрямовує діалог в інший аспект та мотивує тему
нечастотності студентських шлюбів.
Функціональними різновидами уточнюючого дискурсу можна вважати конкретизацію та
екземпліфікацію [4].
Конкретизація презентує відношення загального і конкретного. У наступному прикладі друге
висловлення описує конкретний прояв загальної пропозиції, представленої в першому висловленні.
Frau: Du bist aber ein passiver Typ.
Mann: Ja, sogar jetzt will ich nichts ändern.
Специфікою екземпліфікації є ілюстрування адресантом ініціального висловлення адресата.
Mann: Ich denke, wir alle sind schon müde…
Frau: Ich jedenfalls…
Відношення розширення полягають у підтвердженні шляхом узагальнення ретроспективно
висловленого змісту. Розширення може стосуватися як об'єму пропозиції (якісне розширення), так і
семантики висловлень (кількісне розширення).
Schwester: Ich kannte mal einen Andreas. Kaum hat jemand den Raum verlassen, hat er voll über ihn
abgelästert.
Bruder: Na das scheint ja ein echter Vollidiot gewesen zu sein.
Аналіз розширювального та уточнюючого функціональних зв'язків дозволяє зробити висновок,
що, незалежно від напряму об'ємного співвідношення (конкретне – загальне чи загальне – конкретне),
їх функціонально-прагматичний смисл полягає в маніпулюванні діями співрозмовника.
Істотним типом зв'язку є відношення каузації [5], які демонструють взаємодію реплік, що
виражають причину (ініціальна) та наслідок (реактивна):
Mann: Das Kind ist schon 6.
Frau: Wir finden für sie eine perfekte Schule.
У корпусі наявні приклади, що демонструють обернений зв'язок (наслідок – причина):
Mann: Ich bin wirklich kaput.
Frau: Du solltest dich nicht so anstrengen.
Досить рідко репліки в сімейному дискурсі можуть бути зв'язані відношеннями послідовності –
хронологічного викладу подій.
Mann: Wir waren gute Freunde.
Frau: Und das Leben hat euch getrennt.
На відміну від каузації послідовність представлена не наслідковістю, а корелюванням в межах
ситуації. Послідовність подій може спрямовуватись як проспективно, так і ретроспективно.
Віношення послідовності демонструють переважно кооперативний консенсусний тип зв'язку,
однак можуть слугувати і для реалізації координуючого типу, керуючись імпліцитними інтенціями
адресанта.
Відношення переключення грунтуються на відсутності спільних елементів у складових
діалогічної єдності. Це специфічний вид зв'язку, породжений непередбаченістю спонтанного
спілкування. Особливе комунікативне завдання полягає в кардинальній зміні тематики дискурсу:
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Schwiegermutter: Ihr habt euch bestimmt ein Monat nicht meht gemeldet…
Schwiegertochter: Na ja, bei uns ist eben immer Streß. Was macht Joachim?
Пропозиції можуть бути фрагментами спільної ситуації (і тоді смисл зв'язку полягає в зміні
ракурсу розгляду теми або зміні об'єкту в межах теми) або бути абсолютно не пов'язаними одна з
одною (тоді мета адресанта полягає в униканні подальшого обговорення теми).
Підсумовуючи, можна стверджувати, що в німецькомовних сімейних інтеракціях спостерігаються
такі кореляції між прагмасемантичними зв’язками та механізмом взаємодії інтенцій комунікантів:
пояснення, послідовність та каузація презентують переважно кооперативний або координуючий вид
взаємодії інтенцій; розширення, переключення та уточнення лежать в основі координуючого виду
взаємодії інтенцій; протиставлення та альтернатива асоціюються з координативною або ж
конфронтативною взаємодією інтенцій комунікантів.
Різноманітність семантичних відношень в дискурсі не завжди дає очевидну можливість
кваліфікації певних зв'язків. Часто в сімейних дискурсивних інтеракціях спостерігається
комплексність смислових відношень, що спонукає до глобального аналізу семантичних параметрів
дискурсу. Цей аспект дослідження функціонально-семантичних зв'язків вважаємо перспективним
щодо представленого аналізу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Осовська І. М. Стратегії і преферентні тактики парентального німецькомовного дискурсу /
І. М. Осовська // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог : Вид-во Національного університету
"Острозька академія". – Вип. 16. – 2010. – С. 240–246.
2. Соссюр Ф. де. Труды по общему языкознанию / Ф. де Соссюр. – М. : Прогресс, 1977. – 695 с.
3. Пономаренко Е. В. Самоорганизация дискурса как проявление тенденции к языковой экономии /
Е. В. Пономаренко // Проблемы современного языкового образования. Тезисы докладов на международной
научной конференции 27-29 марта 2003 года. – Владимир : ВГПУ, 2003. – С. 38–45.
4. Инькова О. Ю. Коннекторы противопоставления во французском и русском языках (сопоставительное
исследование) / О. Ю. Инькова. – М. : Информэлектро, 2001. – 432 с.
5. Всеволодова М. В., Виноградова Е. Н. Средства связи, участвующие в выражении причинноследственных отношений, в рамках функционально-коммуникативного описания языка /
М. В. Всеволодова, Е. Н. Виноградова // Вестник Московского университета. – Сер. 9. – 2001. – № 6. – С.
69–100.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Осовская И. Н. Прагмасемантические отношения в немецкоязычном семейном дискурсе.
В статье анализируются прагмасемантические отношения между репликами в немецкоязычном
диалогическом семейном дискурсе а также их корреляции с механизмами взаимодействия интенций
адресанта и адресата. Автор выделяет основные характеристики кооперативного и
конфронтативного дискурсов.
Osovska I. M. Pragmasemantic Relations in the German Dialogical Family Discourse.
Pragmasemantic relations between the replicas in the German dialogical family discourse and their
correlations with the communicators' intention interacting mechanisms are viewed in the article. The author
distinguishes the main characteristics of cooperation and confrontation discourses.
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ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПЕРЦЕПТИВНИЙ
І НЕПЕРЦЕПТИВНИЙ ЗМІСТ
Стаття присвячена дослідженню семантики, синтагматики і прагматики компонентів
функціонально-семантичного поля розміру в поезії Т. Шевченка. Внутрішня структура поля
розглядається як набір кореляцій, що об’єднують семантичні ознаки. Виділено основні групи
іменників, з якими поєднуються прикметники розміру в поетичних текстах Т. Шевченка.
У сприйманні інформації задіяні всі зовнішні органи чуття – зір, слух, дотик, нюх, смак, але
процес видозмінюється залежно від обсягу інформації, що поступає через канали окремих підсистем у
свідомість людини. З цього погляду уже аксіомою є теза про визначальну роль візуальної діяльності у
формуванні об’єктивної картини світу. Зір є головним джерелом інформації про довкілля, він дає
людині змогу зафіксувати навколишній світ у динамічному прояві й визначити життєво важливі
чинники на рівні безпечний/небезпечний. З-посеред інших сенсорних рецепторів зір виділяється
високою кількістю параметрів сприйняття: охоплення ситуації як статичної картини, виділення
окремих об’єктів і їх характеристика, фіксація траєкторії руху тощо, що спричинює різноманітні
засоби і форми їх об’єктивації на мовному рівні. Візуально фіксується, насамперед, одна з основних
форм існування матерії – простір, яка сприймається і репрезентується у мовленні в модусах світла,
кольору, розміру тощо. Сьогодні доведено практичну значимість і величезні стилетворчі інтенції
компонентів лексико-семантичних полів "колір " і "світло " (І. Бабій, Г Губарева, А. Вежбицька,
О. Вербицька, О. Дзівак, С. Єрмоленко, Л. Пустовіт і багато ін.). Розмір як параметр візуального
сприйняття відзначається, вірогідно, значно меншими художніми можливостями, аніж колір, чим
пояснюється порівняно нижча активність його лінгвістичного опрацювання у векторі створення
художнього образу, хоч на рівні лексико-семантичного поля є чимало україномовних студій романогерманських мов (В. Архелюк, О. Лех), зіставних досліджень (О. Кшановський, Т. Линник, О. Хавкіна
та ін.); українські прикметники розміру вивчались Т. Линник, Т. Щебликіною та ін. Водночас
сприйняття картини світу в параметрах розміру і її художнє відображення мовними засобами тільки
починається.
Метою статті є виявлення способів категоризації розміру в індивідуально-авторській картині
світу Т. Шевченка. Мета роботи зумовлює виконання конкретних завдань: інвентаризувати і
класифікувати лексику на позначення розміру в творах Кобзаря; установити семасіологічні
характеристики компонентів функціонально-семантичного поля розміру; дослідити їх синтагматичні
зв’язки з найбільш уживаними групами іменників.
Об’єкт дослідження складає фрагмент функціонально-семантичного поля розміру. Матеріалом
послужила лексика поетичних творів Т. Шевченка. Категорія розміру може бути представлена
різними частинами мови, оскільки всім словам притаманна номінативна функція [1: 34], проте з
огляду на обсяг роботи виключаємо з аналізу дієслівні форми.
Для вирішення поставлених у статті завдань використовуємо структурно-семантичний метод, що
передбачає детальний аналіз семантики мовних одиниць у зв’язку з їх статусом у системі і виявлення
системності їх взаємодії. На структурну організацію семантики багатозначного слова існують дві
основні точки зору: а) значення багатозначного слова (його ЛСВ) пов’язані ієрархічними відносинами
і діляться на основні та похідні, прямі та переносні; б) значення багатозначного слова рівноправні.
Ми приєднуємося до першої точки зору і, слідом за іншими лінгвістами [2: 30], вважаємо, що при
ізольованому називанні слова один з його лексико-семантичних варіантів частіше за інших першим
"виникає" у свідомості. Відповідно до обраної теми і мети роботи виділяємо перцептивні і
неперцептивні (похідні, переносні) значення аналізованих слів. У мові слова об’єднуються в поля. За
О. Бондарко, функціонально-семантичне поле – це об’єднане певною семантичною категорією
угрупування граматичних і "будівельних" лексичних одиниць, а також різних комбінованих (лексикосинтаксичних і т.ін.) засобів даної мови, які взаємодіють на основі спільності їх семантичних функцій
[3: 15].
В українському мовознавстві накопичено певний досвід параметричного класифікування, проте
донині дискусійним залишається питання про критерії параметричної ієрархії. Детальною є схема
Т. Линник, яка при дослідженні прикметників зі значенням величини виділяє мікрополя: 1)
загального розміру: а) великого; б) малого; 2) висоти: а) великої; б) малої; 3) товщини: а) великої; б)
малої; 4) ширини: а) великої; б) малої; 5) довжини; 6) глибини [4]. О. Хавкіна доповнює цю
класифікацію допоміжними мікрополями однакового та середнього розміру [5: 152]. Залежно від
особливостей семантики одиниці найменування розміру поділяються на дві групи: перша складається
© Парасін Н. Д., 2011
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з прикметників, які визначають розмір у їх лінійній проекції (високий, широкий тощо), до другої
належать форми, які вказують на розмір предметів загалом (великий, гігантський і под.).
Семантика найменувань першої другої групи прикметників експлікована фізичними ознаками
матеріальних об’єктів: висотою, шириною, глибиною. На відміну від еталонних атрибутів, для яких
точкою відліку слугує певний максимум ознаки (наприклад, колір вугілля або сажі для прикметника
"чорний"), лексеми розміру є градуальними, тобто точкою відліку для них виступає медіум, певна
норма, від якої відлік іде у дві сторони [6: 80]. Компоненти аналізованих лексико-семантичних блоків
групуються навколо полюсних характеристик предметів: високий – низький, широкий – вузький,
глибокий – мілкий, при цьому позиція, що визначає норму, залишається лакунарною.
Типовим значенням прикметника "високий" в індивідуальному використанні Т. Шевченка є
вказівка на розмір, на протяжність знизу догори конкретних об’єктів. При аналізі виявляються сталі
поєднання прикметників з іменниковими назвами природних чи штучних об’єктів рельєфу: висока
могила (16 випадків слововживання) [7, І: 77], висока гора (10) [7, ІІ: 41], височенні гори [7, І: 324],
високий хрест (2) [7, ІІ: 245], високі скали [7, ІІ: 343], високі фігури [7, І: 325]; дерев: висока тополя
(5) [7, І: 118], високе дерево [7, І: 80], високий ясен [7, І: 258]; людей: високий стан (6) [7, І: 178],
висока панна [7, І: 195]; конкретних предметів і будівель: високий престол [7, І: 345], високі палати
(7) [7, ІІ: 213], висока тіара [9, І: 296].
Зрідка сема "розмір" витісняється конотаційною семою "гарний", на базі якої розвиваються
значення "піднесений", "урочистий", "чудовий": На сей світ поглянем…поглянемо, моя доле…Бач,
який широкий, та високий та веселий, ясний та глибокий [7, ІІ: 373]. Значення протяжності може
зводитися тільки до вказівки на місце розташування предмета відносно певної точки зіставлення:
Один він між ними, як сонце високе, Його знають люде, бо носить земля [7, І: 112]. Складені
прикметники з компонентом "високий" слугують засобом створення урочистого, поважного стилю:
Попід горою, яром, долом, Мов ті діди високочолі, Дуби з Гетьманщини стоять [7, І: 105].
Т. Шевченко майстерно урізноманітнює позначення висоти за допомогою порівнянь, описових
конструкцій: Кругом хвилі, як ті гори: Ні землі, ні неба [7, І: 123]; Як та воля, що минулась, Дніпр
широкий – море, Степ і степ, ревуть пороги, І могили – гори [7, І: 125]. Прислівники "високо" і
"звисока " визначають точку дії або явища у зіставленні з горизонтом чи з точкою знаходження
мовця: високо стояла хата [7, І: 41], високо літає [7, І: 269], дивилося звисока [7, ІІ: 261].
Мікропіле "низький" складається з двох контекстів з прислівниками низенько [7, ІІ: 41] і
низесенько [7, І: 298], що вказують точку відносно горизонту.
Протиставлення "високий – низький" у людській свідомості пов’язується з бажаним – реальним:
високе – це те, до чого ми прагнемо, низьке – те, чого домоглися. Цей принцип, на нашу думку,
покладено в основу багатьох народнопісенних образів, побудованих за моделлю паралелізму, якою
часто послуговувався Т. Шевченко: Ой високо сонце сходить, Низенько заходить, В довгій рясі по
келії Старий чернець ходить [7, ІІ: 51]; з контексту нам відомо, що йдеться про протиставлення
молодечих надій юного персонажа і їх повного краху.
Лінія "високий – низький " продовжується на мінусовому відрізку осі і об’єктивується в мові
прикметниками глибокий (14), бездонний (2), відмінковою формою іменника без дна (1),
прислівником глибоко (5), що представляють перцептивну візуальну характеристику об’єктів
рельєфу: глибокий Дніпро [7, ІІ: 41], глибока яма [7, І: 148], глибока криниця [7, ІІ: 244], нори без дна
глибокії [7, ІІ: 261]. Прикметників із семантикою "мілкий" в аналізованих творах не зафіксовано.
Неперцептивні значення представлені метафоричними образами безвиході, душевного тягару:
глибока тюрма [7, ІІ: 331], глибока домовина [7, І: 328].
Основною функцією прикметника "широкий " є перцептивне позначення розміру предмета у
лінійній проекції, що передбачає наявність сем "кількість " і "протяжність по осі ОZ ", тобто у
поперечнику. Цей критерій застосовувався Т. Шевченком до візуального оцінювання натурфактів (5):
широкі віти [7, ІІ: 15]; предметів: широкий стіл [7, ІІ: 91], широкі вітрила [7, І: 289]; частин
організму: широкі крила [7, І: 112]; явищ: широкі хвилі [7, І: 289]. Відзначимо часте використання
повної нестягненої форми цього прикметника: широкая калина [7, ІІ: 15]. Не зважаючи на позірну
узвичаєність епітетного вживання лексеми автором "Кобзаря", вона є опорним засобом створення
асоціативних значень "розкішна, гарна природа; буяння природи" у сполуках з назвами рослинного
світу або їх компонентами: Кругом широколистії тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за
Дніпром [7, ІІ: 25]. У поєднанні з іменниками на позначення найменувань об’єктів рельєфу (34) –
широкий Дніпр [7, ІІ: 59], широкі шляхи [7, ІІ: 284], широкий степ [7, І: 131], широке поле [7, ІІ: 115],
широка долина [7, ІІ: 150], широке розпуття [7, І: 288] – прикметник широкий актуалізує
характеристику площі: І передо мною Ніби море заступають Широкії села з вишневими садочками. І
люде веселі [7, ІІ: 98], Кругом його степ, як море Широке, синіє [7, ІІ: 111]. Такі сполуки формують
уявлення про волю, що в мріях Т. Шевченка є основою для щастя: Неначе злодій, поза валами В
неділю крадуся я в поле. Талами вийду понад Уралом На степ широкий, на волю [7, ІІ: 59].
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Максимального прояву набуває значення "вільний " у сполуках прикметника "широкий " з
локативами узагальненого значення "світ", "Україна", "земля": Сини мої, гайдамаки! Світ широкий,
воля – Ідіть, сини, погуляйте, Пошукайте долі [7, І: 129].
Перехідний пласт мікрополів "широкий" і "великий" представляє слово безкраїй (7), що
поєднуються з іменниками-географічними об’єктами, які характеризуються не лінійними
параметрами, а кількістю площі: безкраїй степ [7, І: 188], безкрає море [7, І: 129], безкраїй город [7, І:
272]. До периферії мікрополя належать "безконечний " (1): Чужі люди проганяють, І немає злому на
всій землі безконечній Веселого дому [7, І: 354], словоформи іменника "край": Ні, не заховаю, бо душа
жива. Як небо блакитне – нема йому краю, Так душі почину і краю немає. А де вона буде? Химерні
слова! [7, І: 128].
Неперцептивне використання слів аналізованої групи будується на акцентуванні семи "кількість"
у метафоричних сполуках Прийшли ксьондзи і запалили наш тихий рай. І розлили Широке море сліз і
крові [7, ІІ: 49] та Розбойники, кати в тіарах Все потопили, все взяли,.. І нам, сліпим, передали Свої
догмати!.. кров, пожари, Всі зла на світі, войни, чвари, Пекельних мук безкраїй ряд... [7, І: 292].
Синонімом слова "вузький", відсутнього у творах Т. Шевченка, є неширокий, проте воно теж
використовується в переносному значенні, що не має стосунку до візуального сприйняття, а
переходить у сферу ментальної характеристики: І в багряниці довгополій ходив по храмині. Ходив, аж
поки, лобом неширокий, В своїм гаремі одинокий, Саул сердега одурів [7, ІІ: 358].
Прикметники "довгий" – "короткий" асоціюються в нашій уяві з кількісними вимірами по шкалі
ОХ, проте аналіз матеріалу дає підстави сумніватися у формуванні їх первинного значення як
характеристики розміру. З усіх можливих слів, що можуть вербалізувати значення "довгий", у поезії
Т. Шевченка представлені форми довгий (14), довго (28), довгенько (1), довгоногий (1), довгополий (1),
довготерпеливий (3), вздовж (7). Основна їх кількість реалізовує значення часу: ... Довго, довго
Стояла Ярина [7, І: 306]. Старий мій знову зажуривсь, Ходив довгенько коло хати, А потім Богу
помоливсь [7, ІІ: 44], – Довгий вік! – Старий промовив. — Все од Бога! [7, ІІ: 72]. Прислівник вздовж
вказує на спрямування руху. Тільки в 13 випадках слово довгий позначає розмір, хоч уживається
здебільшого в словосполученні довгі коси (8). Одиничними прикладами представлені сполуки на
позначення довжини одягу (2): В довгій рясі по келії Старий чернець ходить [7, ІІ: 52], І в багряниці
довгополій Ходив по храмині, ходив [7, ІІ: 358] і явищ, які асоціюються з географічними реаліями: Із
тьми, із смрада, із неволі Царям і людям напоказ На світ вас виведу надалі Рядами довгими в
кайданах... [7, ІІ: 260]. При описі людини лексема довгий, вказуючи на ріст людини, набуває
зневажливого, сатиричного забарвлення: Нікчемний, довгий і поганий, Межи людьми во притчу
стане, Самодержавний отой плач! [7, ІІ: 332], …обок його Цариця-небога, Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога… [7, І: 272].
Слово короткий тільки в одному випадку фіксує ознаку предмета за розміром: Тим часом… у
садочок входить молодий хлопець… в короткому синьому жупанку [7, II: 176], і в одному – часову
характеристику: Молодого, короткого Не дали дожити Люде віку [7, І: 375]. Значення часу превалює
і в лексемах недовгий (1), недовго (4): Сама собі в світі Вік недовгий доживала... [7, І: 390], Його
недовго мордували В тюрмі, в суді… [7, ІІ: 219]. Поєднання сем "час" і "протяжність" об’єктивовано в
тонкому, перевіреному власним життям спостереженні поета про гірку долю скитальця-сироти:
Недовгий шлях – як човнові До синього моря – Сиротині на чужину, А там і до горя [7, І: 191].
Отже, прототипові атрибути розміру класифікуються на основі їх зіставлення з однією (номінації
конкретного розміру) або кількома осями (номінації загального розміру) трьохвимірного простору і
вербалізуються в основному прикметниковими парами "високий – низький", "широкий – вузький",
"глибокий – мілкий".
Семантична структура зазначених лексем складається з трьох основних компонентів: "кількість",
"протяжність", "напрямок", які сприймаються свідомістю як один синтетичний абстрактний образ.
Прикметник "широкий" має порівняно складнішу семантичну структуру, оскільки використовується
для характеристики площі й об’єму. У прямому використанні аналізовані лексеми використовуються
для характеристики конкретних об’єктів: реалій рельєфу, дерев, номінацій місця, людей, предметів.
Перцептивне використання переважає в лексико-семантичних групах "високий і "глибокий".
Номінативи розміру належать до давнього прошарку слов’янської лексики і за тривалий
історичний період вийшли за первинні функціональні межі. Здатність формувати неперцептивний
зміст проявляється у групах аналізованої лексики по-різному. Найменше семантичні трансформації
проявилися у групі "високий" – "низький". Переносні, неперцептивні значення пов’язані зі
збереженням семи "кількість" і витісненням семи "протяжність" відповідниками "час", "вік",
"значимість" та деякими іншими. Матеріал засвідчує домінування максимального компонента
індивідуального світосприйняття Т. Шевченка, оскільки форми "низький", "вузький", "мілкий " або не
використовуються зовсім, або мають низьку частотність.
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Обсяг роботи не дозволяє висвітлити питання, що є безпосереднім продовженням обраної теми:
стилістична роль параметричних засобів мови у поезії Т. Шевченка, виявлення типового й
індивідуального у сприйнятті розміру людиною, зіставлення ролі аналізованої лексики у текстах
різного часу і різних стилів тощо.
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Парасин Н. Д. Лексика обозначения размера в поэзии Тараса Шевченко: перцептивный и
неперцептивный смысл.
Статья посвящена исследованию семантики, синтагматики и прагматики компонентов
функционально-семантического поля розмера в поэзии Т. Шевченка. Внутренняя структура поля
рассматривается как набор корреляций, которые объединяют семантичнеские особенности.
Виделены основные группы существительных, с которыми используются прилагательные размера в
поэтических текстах Т. Шевченка.
Parasin N. D. Vocabulary Size in Taras Shevchenko's Poetry: Perceptive and Nonperceptive Sense.
The article is devoted to semantics and pragmatics of contextual components of functional-semantic field size
in T. Shevchenko's poetry. The internal structure of the field is viewed as a set of correlations combining
semantic features. The basic groups of nouns with which adjectives of the size in T. Shevchenko's poetic texts
mesh are allocated.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК НАСЛІДОК ПРОЦЕСУ МІЖМОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті з’ясовано зовнішні та внутрішні причини появи запозичень у мові-реципієнті; пояснено
наслідки процесу міжмовної взаємодії та їх вплив на розвиток мови; запропоновано основні критерії
класифікації лексичних запозичень; виокремлено основні причини термінологічних непорозумінь, що
спричинені неоднаковою оцінкою процесів та явищ мовної міграції.
Міжмовні контакти представників різних етнічних і мовних соціумів є проявом соціальної
взаємодії як різновиду універсальної. Це явище у лінгвістиці знайшло різне термінологічне
окреслення: взаємодія мов, міжмовна взаємодія, змішування мов, схрещення мов, мовні контакти,
взаємний вплив мов. Великий внесок у дослідження цієї проблеми зробили такі відомі вчені, як
У. Вайнрайх, Е. Хауген, Л. Блумфілд, Г. Пауль, С. Семчинський, В. Акуленко, Ю. Жлуктенко,
В. Мартинов, Е. Кендельська та інші. Вони розглядають різні сторони складного процесу впливу
однієї мови на іншу чи обопільного впливу мов. Однак у їх дослідженнях використано різні поняттєві
і термінологічні апарати та неоднакові методологічні засади.
Найпростішою зміною, залежною від екстралінгвальних факторів, і основним результатом
міжмовного контактування є запозичення лексичних одиниць. Використовуючи результати
етимологічних досліджень, розглядаємо запозичення як динамічну підсистему лексичної системи
мови-реципієнта. Сучасні дослідження з лексикології показують, що проблема запозичення ще не є
остаточно вивченою [1; 2]. Аналіз літератури, присвяченої чужомовній лексиці, свідчить про
неузгодженість окремих лінгвістичних понять і термінів, тобто недостатньо розробленою є і метамова
теорії запозичень. Неоднакова оцінка процесів і явищ мовної міграції часто призводить до
термінологічних непорозумінь. Цим пояснюється й неоднорідність конкретних фактів, які
кваліфікуються як запозичення.
Метою дослідження є з’ясування впливу інтра- та екстралінгвальних чинників на засвоєння
запозичень мовою-реципієнтом в результаті міжмовної взаємодії.
Сучасний стан будь-якої мови – це результат її довготривалої історії розвитку під впливом
різноманітних чинників, які поділяються на позамовні ( до них належить розвиток людського
суспільства, його матеріальної і духовної культури) і мовні, які в свою чергу поділяються на зовнішні
та внутрішні.
Інтра- та екстралінгвальні фактори функціонування та розвитку мови тісно поєднуються у
реальній мовній дійсності. Поряд із внутрішніми чинниками розвитку мов, які визначаються,
насамперед, комунікативно-когнітивними потребами самих мовців, важливим зовнішнім чинником
такого розвитку є мовні контакти.
Типи мовних контактів базуються на видах мовленнєвої діяльності. На цій основі виділяють такі
їх різновиди: 1) взаємодія за усними каналами (до появи писемності); 2) за письмовими каналами (як
основний тип взаємодії літературних мов – немає необхідності в особистих контактах, відсутні часові
і просторові бар’єри); 3) між писемною і неписемною мовою як перехідний тип (неписемна мова стає
писемною, запозичивши атрибути писемності); 4) змішаний тип взаємодії мов (як за усними, так і за
писемними каналами). Мовні контакти є одним із найважливіших факторів змін та розвитку мови в
сучасному світі і мають, як правило, соціальні та лінгвістичні наслідки для всіх або одного соціуму.
Соціальними наслідками мовних контактів є виникнення спільностей особливого типу, білінгвізм
(в тому числі і "професійний"), звуження сфери функціонування національної мови в соціумі
(наприклад, витіснення її із однієї, багатьох чи всіх сфер фахової комунікації), "креолізація" однієї із
контактуючих мов, мовна поведінка носіїв мови-реципієнта та інші.
Результати мовних контактів залежно від їх соціолінгвістичних характеристик можуть бути
найрізноманітнішими: від асимілятивних процесів до виникнення мовних спільностей особливого
типу – ареальних і соціолінгвістичних, від інтерференцій на всіх рівнях у контактуючих мовах до
білінгвізму та інтенсивного запозичення, від звуження сфери функціонування однієї з мов і навіть до
її загибелі, до набуття другою мовою даного регіону статусу державної і, відповідно,
всеоохоплюючих комунікативних функцій.
Важливим є визначення місця білінгвізму щодо мовних контактів. На виникнення двомовності та
її розвиток впливають і рівень матеріальної та духовної культури контактуючих народів, і характер
самих контактів, і число носіїв взаємодіючих мов, і функції самих мов, і багато інших чинників. Тому
двомовність – це суспільний феномен, який реалізується окремими мовцями і проявляється в
практиці використання індивідуумами двох мов з певною функціональною широтою.
© Паньків У. Л., 2011
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У свідомості білінгва мовні структури, якими він володіє, співіснують, а не зливаються в одну
систему. Надзвичайно рідко можна знайти двомовця, який би однаковою мірою володів двома
мовами. У переважній більшості можна виділити основну мову білінгва і його другу мову, функції
якої обмежені порівняно з першою. Рівень володіння другою мовою (часткове або неповне –
пасивний білінгвізм чи повне володіння другою мовою в її усній і писемній формі – активний
білінгвізм) має вирішальний вплив на інтенсивність інтерференції як важливого фактора розвитку
мови-реципієнта.
Поряд із одвічно своїми лексемами, успадкованими із попередніх періодів, кожен народ
використовує і більшу чи меншу кількість чужомовних слів. Це зумовлене, передусім, потребою
мовців якомога повніше і точніше відображати постійно мінливу картину світу і таким чином сприяти
більшій ефективності процесу спілкування.
Питома вага запозичених слів у лексичній системі кожної мови безперервно зростає внаслідок
формування глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів,
спрямованих на світову інтеграцію, постійно збагачуючи словниковий склад сучасних мов та
впливаючи на їхній розвиток.
У сучасному мовознавстві розрізняють зовнішні та внутрішні причини появи запозичень. До
зовнішніх причин належать контакти між народами та мовами, зумовлені як близькістю
географічного розташування, так і потребами спільного розв’язання відповідних політичних,
економічних питань, культурним та науковим обміном.
Суто ж лінгвальними причинами є:
а) потреба у поповненні, а той створенні якоїсь лексико-семантичної групи, недостатньо
представленої або відсутньої на певному етапі розвитку тієї мови, що запозичує;
б) потреба у семантичному обмеженні питомого слова, усуненні його багатозначності;
в) вищий ступінь термінологічної визначеності запозичуваного слова, яка склалася у мові-джерелі,
порівняно з наявним відповідником у мові-реципієнті.
Термін запозичення багато вчених розуміють надто широко. Американський дескриптивіст
Л. Блумфілд вкладає в це поняття і засвоєння різних елементів чужих мов, і явища, які перейшли в дану
мову з діалектів цієї ж мови, і навіть перехід мовних навичок, який відбувається в процесі спілкування
між носіями однієї мови. За межі цього поняття не виходять і явища наслідування дітьми манери
мовлення дорослих [3]. Розкриваючи поняття запозичення з погляду його структурного складу,
Л. Крисін називає ним "процес переміщення різних елементів з однієї мови в іншу" [4]. Під різними
елементами при цьому він розуміє одиниці різних рівнів структури мови – морфології, лексики,
синтаксису. Відповідно до цього автор вважає необхідним обмежувати термін запозичення в тих
випадках, коли йдеться про переміщення елементів різного рівня, наприклад, лексичне запозичення.
Автори багатьох робіт, присвячених теоретичним проблемам запозиченої лексики, намагаються
розмежувати діахронічний і синхронічний аспекти цього явища. При цьому підкреслюється, що
виділення запозиченої лексики в синхронії має під собою етимологічну основу. Діахронічне вивчення
запозичень передбачає встановлення часу появи чужомовного слова в мові-реципієнті, поширення,
активізацію його в наступні періоди, дає змогу простежити зв’язок назви з предметом, поняттям і
зміни цього зв’язку протягом певного історичного періоду. До діахронії належать також і процеси
фонетичної, граматичної і семантичної адаптації. Водночас, окремі аспекти вимагають застосування
синхронічного методу при розгляді запозичень: виділення тематичних груп лексики, характеристика
семантичного обсягу слів і семантичних відношень всередині цих груп.
Д. Будняк, визначаючи лексичне запозичення, поєднує аспекти діахронії та синхронії і пропонує
таку дефініцію: "Лексичне запозичення – це тривалий процес, в результаті якого слова і їх структурні
елементи однієї мови постійно засвоюються системою іншої мови на основі мовниx, економічних і
культурних відносин різних народів" [5: 12-13]. Напрям запозичення визначають соціолінгвістичні
умови, в яких відбувається контактування. Саме при лексичному запозиченні елементи однієї мови
зазнають чи не найпомітніших змін в іншій мові (субституція звуків і адаптація до нової фонологічної
системи, морфологічна адаптація, семантичні зміни іноді роблять невпізнанними модель та її копію).
Під лексичним запозиченням розуміють також слово, яке прийшло у мову для вираження понять,
диференціації уже наявних і позначення раніше невідомих предметів і явищ.
Іноді дослідники поділяють чужомовну лексику на запозичені та іншомовні слова. До запозичених
відносять слова, цілком засвоєні мовою, що запозичила. Запозичені слова не сприймаються мовцями
як чужорідний елемент і не потребують пояснень щодо форми і значення. На відміну від іншомовних
слів, які розглядаються у спеціальних словниках, запозичені слова подаються у загальних словниках
разом з питомою лексикою. Іншомовними ж уважаються слова з інших мов, які, на відміну від
запозичених слів, не засвоєні повністю мовою, яка їх запозичила, усвідомлюються мовцями як
чужорідні й зберігають ознаки свого походження. Це виявляється як у їхній формі, так і у семантиці.
У формі іншомовні слова відрізняє більший чи менший ступінь незасвоєності мовою, в яку вони
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увійшли; можливість збереження вихідної графіки на письмі; наявність незвичних звукосполучень;
невідмінюваність частини іншомовних слів, яка, проте, поступово втрачається. У семантиці
іншомовні слова характeризуються незрозумілістю або недостатньою ясністю для значної частини
носіїв мови, де вони вживаються, що й викликає потребу у створенні спеціальних словників. У
сучасних мовах світу, що запозичують іншомовні слова, відбувається безперервний процес їх
засвоєння, через що нерідко дуже важко провести чітку межу між ними і запозиченими словами.
Запозичення класифікують залежно від характеру мовних контактів і позамовних чинників,
протиставляючи при цьому запозичення і проникнення. Перше можливе завдяки торговим і
культурним зв’язкам між народами, друге (проникнення) є наслідком лише тривалого, суміжного
територіального співіснування мов з обов’язковою наявністю білінгвізму, принаймні в
прикордонному районі. Безперечно, наслідки тривалої мовної взаємодії відрізняються від наслідків
тимчасової, локальної, обмеженої часом і простором взаємодії мов. Але і запозичення, і проникнення
вимагає стану двомовності хоча б однієї особи з того мовного колективу, який запозичує лексику.
На нашу думку найдокладнішою класифікацією запозиченої лексики є її розмежування за такими
критеріями:
1) за генетичною належністю до мов-джерел чи до мовних сімей: індоєвропеїзми (германізми,
слов’янізми), арабізми, тюркізми;
2) за поширеністю у мовах світу: інтернаціоналізми, регіоналізми, локалізми, оказіоналізми;
3) за ступенем засвоєння мовою-реципієнтом: повністю засвоєні, частково засвоєні, незасвоєні;
4) за структурою запозиченого слова: чужа (іншомовна) форма, змішана фома (напівкалька), власна
(рідна) форма (калька);
5) за графічним образом запозиченого слова: власна графічна форма (іншомовні слова), чужа
графічна форма (іншомовні вкраплення);
6) за наявністю у семантиці запозиченого слова національно-культурного чи культурноісторичного компонента: екзотизми, варваризми, етнографізми, орієнталізми і т.д.;
7) за лексико-граматичними класами: іменники, прикметники, дієслова, вигуки. Запозичуються
переважно іменники, які поділяються на апелятиви та неапелятиви;
8) за тематичними групами: апелятивна запозичена лексика представлена традиційними групами,
пов’язаними, насамперед, з позначенням специфічних для іншої мови реалій і понять (суспільноісторичних, природних, культурно-побутових та ін.). Неапелятивна запозичена лексика представлена
також традиційними для ономастики групами (антропоніми, топоніми, гідроніми, етноніми);
9) за стилістичним відтінком запозиченої лексики: номінативні та естетичні;
10) за сферою використання: загальновживані і професійно обмежені (запозичені терміни);
11) за часом запозичення: ранні (історичні, старі), пізні (сучасні, нові).
Звичайно, цей перелік критеріїв можна було б продовжувати і деталізувати, тому що відмінності
між групами запозичень не завжди є чіткими.
Згідно з генетичною класифікацією запозичень, одну з найчисленніших груп іншомовної лексики
в європейських мовах становлять запозичення з класичних (латинської та давньогрецької) мов. Часто
латинізм трактують як слово чи зворот, запозичений з латинської мови і такий, що сприймається як
чужорідний елемент. Таке визначення, на нашу думку, не є прийнятним, тому що сприйняття
запозичень як чужорідних елементів є суб’єктивним явищем для носіїв мови, яке залежить від рівня
володіння іноземними мовами, загальноосвітнього рівня людини та її мовної інтуїції.
Для точнішої дефініції латинізму важливим є принцип встановлення джерела запозичення. У
сучасній лінгвістиці існують цілком протилежні і майже несумісні погляди на цю проблему. Особливі
ускладнення виникають через хронологічну віддаленість класичних і сучасних мов, недосконалість, а
часом і відсутність етимологічних та історичних досліджень. Сучасні німецькі славісти пропонують
термін Eurolatein, тобто євролатина як "умовну назву, що означає живу спадщину античності і
гуманістичного Ренесансу в європейських мовах" [6: 5]. Водночас, висловлюється сумнів щодо
правомірності використання терміна латинізм у слов’янських мовах, оскільки слов’янські народи та
їх писемність так пізно з’явилися на історичній арені, що не може бути й мови про латинське мовне
середовище. У такій ситуації особливого значення набуває проблема встановлення прямих контактів
римлян із стародавніми слов’янами.
Іноді пропонують вважати джерелом запозичення не первісне етимологічне джерело, а найближче,
тобто ту мову, у якій склалося дане значення слова і з якої воно потрапило з цим значенням
безпосередньо або через посередництво іншої мови у мову приймаючу. Однак вважаємо, що такий
підхід може бути лише додатковим засобом у тому випадку, коли форма досліджуваної лексеми є
близькою у кількох мовах, можливих як джерело запозичення, але значення їх є різними. Семантичний
критерій мусить поєднуватися з хронологічним, тобто із встановленням часу запозичення. Треба
зауважити, що збіг у часі впливу латини на західноєвропейські землі і мови та відсутність тогочасної
лексикографічної фіксації нових лексем значною мірою обмежують дію цих критеріїв.
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При аналізі латиномовної спадщини доцільно враховувати і штучну (за природою) категорію
запозичень у мові. Маємо на увазі використання етимологічного мовного джерела, яке нині вже
позбулося своєї живої основи. Ця категорія стосується, насамперед, вершин цивілізації – науки,
мистецтва, організації суспільства, того, що за умовами свого існування швидко
інтернаціоналізується і що в такий спосіб характерне для налагодження шляхів міжнародного обміну
й семантично мало свідчить про відправну точку, з якої починає свій шлях. Для європейських
літературних мов аналізована категорія складається з безлічі грецизмів і латинізмів, іноді
комбінованих, фонетично й морфологічно пристосованих (хоч і далеко не завжди) до мови,
представник якої пускає їх у життя. Такі запозичення складаються переважно з терміноелементів, які
є інтернаціональними морфемами і становлять особливий термінологічний фонд. Греко-латинські
терміноелементи зв’язані зі своїми етимонами лише генетично. За своїми семантичними,
структурними і функціональними характеристиками вони становлять якісно нову систему засобів
номінації – термінологічну, яка відображає передусім ознаки і системні зв’язки понять, які
підлягають об’єктивації за допомогою терміноелементів. Оскільки нині вони не є власністю жодної
живої мови, то однаковою мірою належать усім мовам, які входять до європейського
лінгвокультурного ареалу.
Дефініція терміна латинізм як одного із засобів поповнення лексичного складу мови залежить від
різних методологічних настанов авторів та глибини класифікації запозичень. На основі генетичної
класифікації пропонуємо визначати лексичний латинізм як лексичну одиницю латинського
походження (незалежно від шляхів її запозичення), яка функціонує на певному етапі розвитку мовиреципієнта і, відповідно, зафіксована у словнику.
Огляд наукової літератури з цієї теми показує, з одного боку, відсутність єдності у підході до
побудови класифікації запозичень за типами, видами, класами і розрядами, а з іншого боку,
недосконалість самих класифікацій, бо вони часто ґрунтуються на різних принципах і критеріях. Для
повноцінного засвоєння слів мовою-реципієнтом, їх вивчення і нормалізації, а також для
лексикографування необхідна не лише повна "інвентаризація" іншомовних одиниць у мові, але й їх
детальна систематизація, тобто створення різнобічних класифікацій, Тут, очевидно, доцільно
говорити не про одну узагальнюючу класифікацію, а про взаємозв’язану низку чи систему
класифікацій, які змогли б відобразити такий складний і неоднорідний предмет з різних боків, у
результаті чого склалася б його цілісна характеристика.
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Панькив У. Л. Заимствование как следствие процесса межъязыкового взаимодействия.
В статье определены внешние и внутренние причины появления заимствований в языке-реципиенте;
объяснены последствия процесса межъязыкового взаимодействия и их влияние на развитие языка;
предложены основные критерии классификации лексических заимствований; выделены основные
причины терминологических недоразумений, которые обусловлены неодинаковой оценкой процессов и
явлений языковой миграции.
Pan’kiv U. L. Borrowings as the Result of Interaction between Languages.
The article defines exterior and interior reasons for the emergence of borrowings in the language-recipient.
Besides, it explains the consequences of the interaction between languages and their influence on the
development of the language. Finally, it suggests the main criteria of classifying lexical borrowings and
distinguishes the main reasons of terminology misunderstandings, which are determined by axiological
ambiguity of processes and events of language migration.
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МОЛОДІЖНА ЛЕКСИКА В ЗАГАЛЬНОНІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ:
КВАНТИТАТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття розглядає квантитативний аспект функціонування молодіжної лексики в пресі. Автор
аналізує шляхи утворення (словотвір, семантичну деривацію і запозичення) та частоту вживання
сленгізмів у корпусі періодичних видань. Визначено причини переважання серед досліджуваних лексем
запозичених.
Преса є яскравим прикладом використання молодіжних лексичних одиниць (сленгізмів) у тексті.
Під останнім ми пропонуємо розуміти "відповідним чином побудоване, організоване мовлення" [1:
341], що включає "обмежену послідовність мовних знаків, яка є когерентною та як єдине ціле
представляє певну комунікативну функцію" [2: 17].
Оскільки преса є важливим інструментом поширення молодіжної лексики, то часте вживання того
чи іншого сленгізма на шпальтах газет і журналів, які охоплюють широку цільову аудиторію поза
межами соціально-вікової групи "молодь", сприяє його кодифікації.
Таким чином, актуальність здійсненого дослідження визначається зростаючою інтенсивністю
використання молодіжної лексики на рівні загальнонаціональної комунікації.
Метою даної статті є визначення особливостей функціонування сленгізмів у виданнях
загальнонімецької преси.
Завданнями публікації є квантитативні характеристики шляхів утворення та частоти вживання
досліджуваних лексем.
Матеріалом дослідження послужили словники сучасного німецького молодіжного сленгу (загалом
18 лексикографічних джерел) та електронні версії видань сучасної загальнонімецької преси (52
найменування) корпусу http://corpora.informatik.uni-leipzig.de (30 млн. речень). Під корпусом
розуміємо "об’ємні зібрання усних і письмових текстів, які: 1) складені з урахуванням специфічних
пізнавальних потреб чи шляхів застосування з метою визначення всіх характерних особливостей
певного компонента мовної системи; 2) впорядковані на основі багатьох мільйонів текстових слів; 3)
укладаються та пропонуються до опрацювання зазвичай електронним шляхом; 4) як правило, можуть
бути проаналізовані лише при використанні комп’ютера із застосуванням статистичних методів" [3:
366]. Критерієм при здійсненні вибірки була наявність лексеми в будь-якому із опрацьованих
словників молодіжного сленгу за умови її формального співпадіння та вживання у одному або кількох
поданих у цьому джерелі значеннях.
У результаті нами було відібрано 271 мовну одиницю (123 іменники, 82 дієслова та 66
прикметників). Частотність даних лексем склала 28866 слововживань.
Щоб встановити, чи достатнім є обсяг вибірки, використовуємо формулу [4: 72]:
N=

K2

d2 × p

,

де N – обсяг вибірки (довжина тексту), K – певна константа (K=1,96), δ – відносна похибка, p –
частота досліджуваної одиниці або явища, що визначається як відношення кількості слів до кількості
слововживань.
Згідно із здійсненими підрахунками, навіть при величині відносної похибки δ=0,01 достатній
обсяг проаналізованого тексту повинен становити 4085106 одиниць. Враховуючи об’єм
проаналізованого корпусу (30 млн. речень), обсяг нашої вибірки можна вважати таким, що
задовольняє умови отримання надійних результатів.
Методами, використаними в процесі дослідження, є: описовий і метод аналізу – для визначення
особливостей функціонування сленгізмів у засобах масової інформації; індуктивний – для аналізу
лексикографічних джерел і корпусу матеріалів періодичних видань.
Аналіз лінгвістичної літератури засвідчив, що функціонування даних одиниць у різних видах
засобів масової інформації для молоді є популярним напрямком досліджень у сучасній германістиці.
Їх результати відображені в працях Є. Рункеля та Т. Сівера [5], Я. Андроутсопоулоса [6; 7], М. Хуна
[8], О. С. Христенко [9; 10] та багатьох інших. Порівняно із зазначеними авторами наше дослідження
стосується особливостей лексикографічно зафіксованих молодіжних лексичних одиниць у виданнях
загальнонімецької преси.

© Поздняков О. В., 2011
161

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Філологічні науки

Особливості шляхів утворення молодіжної лексики в пресі зумовлені, на нашу думку, метою її
використання – привернення уваги широкого загалу читачів за допомогою неординарної, цікавої
подачі актуальних повідомлень.
Одним із способів досягнення цього є використання простих слів – 8 одиниць (2,95 % загальної
кількості зафіксованих у пресі сленгізмів) (Hier kostete ein Zwei-Pfund-Brot in Kilo Speck 1000 Mark.
Zigaretten: 7 bis 13 Mark für eine "Lulle", 475 Mark für einen Liter Schnaps. Serien: ARD zeigt
Wirtschaftskrimi-Serie "Alles paletti"). Число слововживань симплексів у досліджуваному матеріалі
становить 289 (1 % усіх слововживань зафіксованих у пресі сленгізмів).
Навпаки, серед наявних у досліджуваних словниках молодіжної лексики композитів лише
незначна кількість потрапляє на шпальти газет – 19 одиниць (7,01 %) (Ingolf Lück: Wobei natürlich eine
Frau – und das ist noch immer so – die Arschkarte hat, weil sie am Anfang immer mit dem Kind zusammen
sein muss. Jenen Politiker, bei dem man schon zu seinen aktiven Zeiten nie so genau wußte, ist er nun
christdemokratischer Minister in einer schwarz-gelben Koalition – oder ein sozialdemokratisierter
Fruchtzwerg im Red-Bull-Rausch). Загалом у проаналізованому корпусі ці сленгізми не відзначаються
високою частотністю – 282 слововживання (0,98 %).
Серед лексем, які є результатами процесів афіксації, спостерігається перевага утворених
суфіксальним способом – 32 одиниці (11,81 %) (Weil das italienische Weißbrot "nicht der Bringer ist", so
die 28jährige, "haben wir eine Brotbackmaschine zu den Olympischen Spielen mitgebracht". Nur weil ich
jetzt Kapitän bin, werde ich nicht den großen Macker machen). Загальна кількість слововживань даних
дериватів склала 665 (2,30 %). Менше зафіксовано в загальнонімецькій пресі сленгізмів, які
сформувалися за допомогою префіксів – 11 одиниць (4,06 %) (Seinem Geldgeber Pufpaff muss er das
Dilemma allerdings noch verklickern. Der Nachbar wird einen schon nicht verpfeifen). Незначною є також
загальна кількість їх слововживань – лише 82 (0,28 %).
Лише одна лексема (0,37 %) утворена за префіксально-суфіксальною моделлю (Die Leute, die mich
dort sehen, wollen nicht, dass ich plötzlich mit Geseiere über all die schlimmen Dinge auf der Welt oder mit
sonstigen Problemen um die Ecke komme). Її частотність у досліджуваному матеріалі становить 3
слововживання (0,01 %).
Серед сленгізмів, зафіксованих в опрацьованому нами корпусі, чимало є результатами
напівпрефіксації – 37 одиниць (13,65 %) (Wie sich manche für die Bibliothek aufbrezeln, das ist geradezu
bizarr. Da lass ich mich lieber von meinem Mathelehrer zulabern, bis mir die Formeln aus den Ohren
kommen). Однак за загальною кількістю слововживань вони поступаються лексемам, утвореним
шляхом суфіксації – 422 (1,46 %).
14 зафіксованих конверсивів (5,90 %) належать до двох із трьох досліджуваних частин мови –
дієслів і прикметників (Manchmal mussten die Fans fast 100 Kilometer über irgendwelche Landstraßen
gurken, um überhaupt in die Stadien der Gegner zu gelangen. Das war nur ein bisschen Spaß, der abgedreht
ist). Їх загальна частотність становить 267 слововживань (0,92 %).
При використанні молодіжних абревіатур поєднуються прагнення оригінальності та мовної
економії. У результаті здійсненого дослідження знайдено 12 таких одиниць (4,80 %) (Die Atmo müsse
stimmen, "klare, helle Farben" sollen zum Einsatz kommen: "Es gilt eine angenehme "Biergarten"-Situation
zu schaffen". Homo, Hetero oder Bi? Gewissheit soll nun der Import der vier "Schwedinnen" bringen). У
проаналізованому корпусі ці сленгізми зафіксовано загалом 247 разів (0,86 %).
З іншого боку, спрямованість загальнонімецької преси на широку групу читачів обмежує певним
чином використання незвичної лексики, що виражається у відсутності серед виокремлених сленгізмів
зрощень і наявності лише однієї одиниці-результату звуконаслідування (0,37 %) із загальною
кількістю 28 слововживань (0,10 %) (Aber die alte Tante, die schon etwas gaga ist, glaubt fest, dass die
Mutter noch lebt).
Порівняно незначну кількість сленгізмів, утворених шляхом семантичної деривації, вважаємо
детермінованою наступною причиною. Використання цієї лексики в засобах масової інформації,
орієнтованих на значно ширше коло реципієнтів, ніж соціально-вікова група "молодь", зумовлює
надання переваги тим із них, які привертають увагу як значенням, так і формою, з більш вагомою
роллю останньої. У свою чергу, слова із традиційною формою та новим значенням менш популярні.
Як наслідок, в матеріалі досліджуваного корпусу не виявлено сленгізмів, утворених у результаті
процесів метонімічного перенесення найменування та звуження значення.
Згідно з нашими підрахунками, метафор налічується 10 одиниць (3,69 %) (Du Lauch, aus dir wird
nie etwas werden! Viele Raucher haben es längst aufgegeben, ihr artspezifisches Verhalten in der
Öffentlichkeit zu zeigen; stattdessen quarzen sie verschämt im Auto und fahren notfalls zehnmal um den
Block, bis der Nikotinpegel wieder stimmt). Їх загальна кількість слововживань становить 454 (1,57 %).
Лексем, утворених у результаті розширення значення, зафіксовано 6 одиниць (2,21 %) ("Nicht
quatschen – anpacken", lautet das Motto einer Aktion, mit der die Innenbehörde junge Leute für das Ehrenamt
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begeistern will. Eine wundervolle Mischung zwischen unschuldigem Mädchen, herrschender Göttin und
läufiger Schlampe). У досліджуваному матеріалі вони загалом зустрічаються 386 разів (1,34 %).
Незвичність форми як засобу привернення уваги читачів зумовлює популярність використання
запозичень. Нами виявлено 116 таких лексичних одиниць (42, 81%), що становить майже половину
всіх відібраних із корпусу публіцистичних видань сленгізмів (Wir cruisen mit fünf Cabrios irgendwo in
der Heimat der viel gescholtenen Ostfriesen auf der "Route 66 L.A.". Fixer und Dealer sind in Ruili so
alltäglich wie Bauern und Schulkinder). За кількістю слововживань вони утримують беззаперечну
першість – 25740 (89, 17%). Домінування запозичень можна пояснити, на нашу думку, також
загальними тенденціями розвитку сучасного суспільства, та, зокрема, преси.
Як бачимо, для шляхів утворення молодіжної лексики, яка використовується у пресі, характерна
значна перевага процесів словотвору – 139 одиниць (51, 29% їх загальної кількості) і запозичення з
інших мов (насамперед з англійської) – 116 одиниць (42,81 %) над семантичною деривацією – лише
16 одиниць (5,9 %). Однак, якщо розглядати шляхи утворення цих сленгізмів з урахуванням кількості
їх вживань у проаналізованому корпусі публіцистичних видань, помітним стає домінування
запозичень – 25740 слововживань (89,17 %), натомість частка молодіжних лексем-результатів
процесів словотвору та семантичної деривації є незначною (2286 слововживань і 7,92 % та 840
слововживань і 2,91 % відповідно).
Таким чином, для функціонування молодіжної лексики в пресі констатуємо вагому роль
запозичень. Причиною, на нашу думку, є те, що на загальнонаціональному рівні поширення
інформації саме запозиченням надається перевага перед молодіжними новотворами, які у даному
випадку не завжди сприймаються дорослими читачами. Не останню роль відіграє вивчення
англійської мови як іноземної у переважній більшості навчальних закладів Німеччини та її статус як
мови міжнародного та міжкультурного спілкування. Також семантичні деривати з "молодіжними"
значеннями порівняно рідко набувають популярності в загальнонаціональній пресі через
традиційність форми.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в можливості застосування досвіду здійсненої
вибірки для визначення особливостей використання молодіжної лексики в інших видах текстів.
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Поздняков А. В. Молодежная лексика в общенемецкой прессе: квантитативный аспект.
Статья рассматривает квантитативный аспект функционирования молодежной лексики в прессе.
Автор анализирует пути образования (словообразование, семантическую деривацию и
заимствование) и частоту употребления сленгизмов в корпусе периодических изданий. Определены
причины преобладания среди исследуемых лексем заимствований.
Pozdnyakov O. V. Youth Vocabulary in the Common German Press: Quantitative Aspect.
The article deals with the quantitative aspect of the youth vocabulary functioning in press. The author
analyzes the ways of the slangisms’ formation (word-building, semantic derivation and loanwords) and the
frequency of their usage in the investigated corpus of periodicals. The reasons of the loanwords’ numerical
superiority are determined.
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НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЖІНОК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИМ НОРМАМ
ЯК ДЖЕРЕЛО СМІХОВОГО ЕФЕКТУ АНГЛОМОВНОГО АНЕКДОТУ
У статті досліджуються когнітивні механізми створення сміхового ефекту англомовного
анекдоту, закорінених на невідповідності жінок морально-етичним нормам. Результати аналізу
демонструють кількісну і якісну асиметрію у сміховій репрезентації жінок у текстах англомовних
анекдотів. Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно
специфічні вимоги до жінок як членів англомовного соціуму. У підґрунті цих вимог лежать
традиційні гендерні еталонні ролі берегинь домашнього вогнища.
Ця стаття присвячена аналізу невідповідності жінок морально-етичним нормам як джерелу
сміхового ефекту.
Актуальність дослідження визначається його антропоцентричною спрямованістю, що цілком
відповідає сучасним тенденціям вітчизняного мовознавства. Хоча англомовний анекдот вже був
предметом наукового аналізу [1; 2; 3], вказана проблема ще очікує висвітлення з позицій когнітивнодискурсивної парадигми, що й визначає новизну дослідження.
Об’єктом статті є тексти сучасних англомовних анекдотів, що відбивають гендерні стереотипи.
Предметом дослідження є мовні засоби сміхової репрезентації гендерних стереотипів у текстах
англомовних анекдотів. Мета роботи полягає у розкритті специфіки мовної об’єктивації гендерних
стереотипів у текстах англомовних анекдотів.
Матеріалом дослідження слугували 5900 британських анекдотів, персонажами яких є жінки.
На вищому щаблі морально-етичних норм знаходяться суперморальні норми, що відбивають
основні принципи людської поведінки, закріплені у релігійних догматах та юридичних кодексах.
Морально-етичні норми поділяються на норми взаємодії, норми життєзабезпечення, норми контакту
й норми відповідальності [4: 34-35].
У сфері міжгендерних стосунків однією з найбільш релевантних є максима суперморальних норм
Не можна прелюбодіяти. Типовою є ситуація, коли дружина зраджує чоловіка з робітниками сфери
обслуговування вдома, порівн. (1), де сміховий ефект є результатом порушення когеренції дискурсу:
(1) – He does not trust her any more.
– How is that?
– One morning he sneaked in the kitchen of her home, and kissed her on the neck. Without turning
around, she said: All right, just leave a quart of milk and a pint of cream [5: 252].
Ще однією не менш важливою максимою суперморальних норм, відображеною у текстах
досліджуваних анекдотів, є Не можна завдавати фізичної шкоди ближньому. Порушниками цієї
максими є персонажі, що виявляють надмірну агресивність, крайнім проявом якої є фізична розправа.
Максима Не можна завдавати фізичної шкоди ближньому порушується персонажами-жінками, що
ладні нанести фізичної шкоди іншим жінкам, яких розглядають як конкуренток (порівн. (2), де комізм
є результатом каламбуру на підставі полісемії фразеологізму to run down (обійти, перемогти, бути
кращою й переїхати):
(2) – Do you know more women are hit by women drivers?
– I suppose, it’s human.
– Why do you think that’s human?I suppose it’s because one woman always likes to run down another
woman [6].
Відповідність максимі Слід любити ближнього репрезентовано анекдотами, які висміюють жінку
за її бездушність.
У (3) анекдоті бездушна дружина не дозволяє смертельно хворому чоловікові з’їсти його
улюблене печиво, повідомляючи, що воно приготовано для його похорон:
(3) There was an elderly man at home, upstairs, dying in bed. He smelled the aroma of his favourite
chocolate cookies baking wafting from the kitten. He wanted one last cookie before he died. He fell out of
bed, crawled to the landing, rolled down the stairs and crawled into the kitchen where his wife was busily
baking the cookies. With his last remaining strength he crawled to the table and was just barely able to lift
his withered arm to the cookie sheet. As he grasped a warm, moist chocolate chip cookie, his favourite kind,
his wife suddenly whacked his hand with a spatula. Gasping for breath, he asked her, "Why did you do
that?" "Those are for the funeral!" [6]
Максима Не можна бути хтивим теж об’єктивована анекдотами про жінку. Такі анекдоти
виходять із шовіністської пресупозиції про грішну природу жінки, яка за будь-яких обставин прагне
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мати стосунки з чоловіком, і лише вдає із себе недоторку, порівн. (4)-(5), де комізм створюється
невідповідністю персонажа еталону справжньої леді:
(4) Peg wears awfully tight shoes, doesn’t she?
Sure; it’s the only chance she has to be squeezed [5: 59].
(5) Dad: Who was that man I saw you kissing last night?
Teenage daughter: I’m not sure – what time it was? [7]
Прагматична функція таких анекдотів переважно реалізується як несхвалення, що у деяких
випадках може набувати сили презирства стосовно актанта жінки, залежно від змісту анекдоту та
емпатії адресата, тобто його настанови, що визначає ступінь співпереживання з актантом чи навпаки
відчуження. Почуття-ставлення презирства має місце як наслідок порушення об’єктом оцінки
морально-етичних норм. Суб’єкт оцінки мислить себе ідеалом, до якого не може дорівнятися об’єкт
через свої низькі моральні якості. Почуття-ставлення презирства імпліцитно закладене у
шовіністській пресупозиції про гріховність жінки, її неспроможність залишатися вірною одному
чоловікові, на якій побудовані такі анекдоти. Експліцитне вираження презирства досягається,
зокрема, за допомогою негативної дескрипції актанта-жінки як третьої особи (it’s the only chance she
has to be squeezed). Ця прагматична функція має регулятивний характер: висміювання хтивості як
властивості, невідповідної фемінінному еталону, орієнтує жінку на корекцію поведінки відповідно з
вимогами соціуму.
Низка анекдотів відбиває відповідність поведінкових характеристик жінок нормам контакту.
Більшість максим норм контакту деталізують максиму Слід враховувати інтереси ближнього. До
таких належать максими Не варто бути надто корисливим/ Слід бути щирим/ Не слід бути надмірно
вимогливим/ Не слід бути зневажливим/ Не слід бути ревнивим, репрезентовані анекдотами про
жінок.
Кількісно найбільш репрезентативною є максима Не слід бути надто корисливим. Вона
представлена анекдотами, що тематизуть корисливість жінки. Об’єктом осміяння стає корислива
дівчина/жінка як така, що не відповідає еталону берегині домашнього вогнища, яка має бути
високоморальною, оскільки ця соціально-психологічна роль є суперординантною по відношенню до
таких базових ролей жінки, як дружина й матір.
Так, сміховий ефект анекдоту (6) ґрунтується на подвійному порушенні норм – утилітарних норм
реалізму з боку парубка, що розраховує не на себе, а на дядька, й моральних з боку дівчини, що
відкрито демонструє аморальність та корисливість, 'перемикаючись' з парубка на його багатого
дядечка:
(6) – "Have you broken off your engagement to Mary?"
– "She wouldn’t have me."
– "You told her about your rich uncle, didn’t you?"
– "Yes, she’s my aunt now" [8].
Стереотипне уявлення про жіночу корисливість втілено в ряді анекдотів, закорінених на
нехтуванні моральними принципами заради матеріальної вигоди: вона ладна закрити очі на те, що її
жених – злочинець (7), чоловік зраджує її з іншою (8) тощо аби мати зиск.
Наприклад, комізм (7) є результатом невідповідності поведінки нареченої морально-етичним
нормам й відтак очікуванням жениха: замість того, щоб відмовитися від нього як від асоціальної та
аморальної персони, вона не тільки не пориває з ним через його злочинне ремесло, але й воліє
отримати від нього вигоду:
(7) A local Romeo had a very bad experience. He tried to break off his engagement by telling the girl he
was a smuggler. Now she wants a bigger diamond [5: 281].
(8) Корислива дружина ладна навіть зробити комплімент коханці чоловіка, аби не позбутися
усталених привілеїв, що й створює сміховий ефект:
(8) A married couple was enjoying a dinner out when a statuesque brunette walked over to their table,
exchanged warm greetings with the husband, and walked off. Who was that?" the wife demanded. "If you
must know," the husband replied, "that is my mistress." "Your mistress? That’s it! I want a divorce!" the wife
fumed.
The husband looked her straight in the eye and said, "Are you sure you want to give up our big house in
the suburbs, your Mercedes, your furs, your jewelry, and our vacation home in Mexico?"
For a long time they continued dining in silence. Finally, the woman nudged her husband and said, "Isn’t
that Howard over there? Who’s he with?" "That’s his mistress," her husband replied. "Oh," she said, taking
a bite of dessert. "Ours is much cuter." [9]
Корислива дружина втрачає інтерес до чоловіка не через моральні, а саме через утилітарні мотиви:
тільки тоді, коли він перестає бути вигідною партію, порівн. (9), де сміховий ефект є наслідком
демонстрації корисливою жінкою нехтування нормами моралі (комізм посилюється каламбуром на
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основі буквальної інтерпретації словосполучення bring home the bacon/приносити додому шматок
хліба):
(9) You shouldn’t divorce your husband. He’s the kind that brings home the bacon.
Yes, but the man who owns the bacon has found out about it [5: 327].
Відповідність жінки максимі Слід бути щирим об’єктивована анекдотами, які висміюють таку
стереотипну рису дружини, як хитрість, що дозволяє їй маніпулювати чоловіком. Сміховий ефект
таких анекдотів ґрунтується на акцентуації поведінки дружини, що не відповідає еталонній ролі
берегині домашнього вогнища: дружина намагається надурити чоловіка, зекономивши на подарунку
(10) або улестити його фальшивим сміхом над його жартами (11):
(10) "What birthday present are you going to give your husband?" "Oh, a hundred cigars." "What did
you pay for them?" "Nothing! For the last few months I have taken one or two from his box daily. He has not
noticed it, and will be delighted with my tact in getting the kind he always smokes" [8].
(11) – "Bills’s wife always laughs at his jokes."
–"They must be very clever."
– "No, she is" [10].
Максима Не слід бути надмірно вимогливим відбита у анекдотах, де комізм є наслідком
невідповідності очікувань чоловіка реальному стану речей:
(12) I want a girl that cooks, sews, keeps house and doesn’t smoke or pet.
Why don’t you go down to the graveyard and dig up one? [5: 263]
Максима Не слід бути зневажливим об’єктивована анекдотами, що відбивають поведінку жінки.
Порівн. (13), де комізм є результатом порушення принципу релевантності персонажем-дружиною
(адресат розуміє висловлення Is your husband a bookworm? як звернене до дружини запитання про те,
чи любить її чоловік книги; натомість дружина виокремлює слово worm/ черв’як й використовує його
для образи чоловіка):
(13) – Is your husband a bookworm?
– No, just an ordinary one [5: 438].
Максима моральних норм контакту Не слід бути ревнивим об’єктивована анекдотами про жінку,
де сміховий ефект є результатом невиконання дружиною обов’язків, передбачених еталонною роллю
домогосподарки, на фоні підвищеного інтересу до стосунків чоловіка з іншими жінками:
(14) – My wife will overlook every stain on my clothes but one.
– And what’s that?
– Lipstick on the collar [5: 344].
Кількісна асиметрія тут підкріплена якісною: ревнощі жінки подано як її природну властивість,
порівн. (15), де сміховий ефект є наслідком гіперболізації, що спирається на порушення онтологічних
норм:
(15) Women don’t have good spatial skills because they evolved chasing little else besides men [11: 56].
Гендерна асиметрія, що спостерігається при об’єктивації решти максим моральних норм контакту,
набуває абсолютного характеру, тобто аналізовані анекдоти тематизують відповідність цим максимам
виключно персонажів-жінок (Не слід бути сварливим/ Слід бути передбачуваним/ Не слід бути надто
цікавим/ Не слід пліткувати/ Не слід видавати секрети/ Слід мати пристойний вигляд).
Анекдоти, що об’єктивують максиму Не слід бути сварливим, відбивають стереотипне уявлення
про сварливість як типову характеристику жінки. Найчастіше ця риса реалізується у ситуації сварки
дружини з чоловіком, який потерпає від її злого норову, порівн. (16)-(18), де комізм є результатом
невідповідності дружини еталону справжньої леді (16)-(17) й 'кулінарної' метафори, що уподібнює
потік брані, який дружина обрушує на чоловіка, мисці супу (18):
(16) My wife is so temperamental, the least thing I do starts a fight.
You’re lucky. Mine starts her own fights [5: 222].
(17) Oh, she’s very dignified. Every time she throws a cup at her husband she always takes the spoon
out [5: 223].
(18) She threw a bowl of alphabet soup at him and hot words passed between them [5: 220].
Максима Слід бути передбачуваним об’єктивована анекдотами про жінку. Порівн. (19), де
сміховий ефект є результатом гіперболізованого уподібнення жіночої непередбачуваності мінливій
погоді:
(19) There has never been a woman appointed to the Weather Bureau? I wonder why?
The weather is changeable enough as it is [5: 567].
Максима Не слід бути надто цікавим теж репрезентована анекдотами про жінку. Порівн. (20), де
комізм є наслідком неадекватності поведінки дружини етологічним нормам:
(20) – My wife bought a radio so she could turn it on and the neighbours couldn’t hear us when we’re
talking.
– And did it work?
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– That’s just it. She found out that the radio kept from hearing what the neighbours were saying [10].
Стереотипне уявлення про жінку-пліткарку, що порушує максиму норм контакту Не слід
пліткувати об’єктивоване анекдотами про жінку, де жінку як порушницю етологічних норм
протиставлено чоловіку як такому, що поводить себе адекватно й не зосереджує свою увагу на
несуттєвій інформації:
(21) If you tell a man anything, it goes in one ear and out the other. And if you tell a woman anything, it
goes in both ears and out of her mouth [5: 163].
Максима Не слід видавати секрети репрезентована анекдотами про жінку, де сміховий ефект є,
відповідно, результатом порушення логічного закону несуперечності та когерентності дискурсу:
(22) – Is it true that Mabel has a secret sorrow?
– Certainly. Hasn’t she told you about it yet? [10]
Якщо усі проаналізовані вище максими норм контакту відштовхуються від поняття активної
неповаги до ближнього, то порушники максими Слід мати пристойний вигляд демонструють
пасивну неповагу (терміни В. І. Карасика [4: 256]). Низка анекдотів про жінку, що асиметрично
об’єктивують цю максиму, виходить із пресупозиції, що жінка страждає ексгібіціонізмом й завжди
прагне продемонструвати своє тіло. Комізм таких анекдотів полягає у неадекватності поведінки
жінки еталону леді:
(23) – Women are rivals when it comes to clothes.
– Yeah, they all try to outstrip each other [5: 107].
Максима Не слід надто багато говорити (порушення максими кількості інформації принципу
кооперації) об’єктивована анекдотами про жінку. Балакучість подана як природна жіноча якість, що
однаковою мірою притаманна їй незалежно від віку. Сміховий ефект анекдотів про балакучу жінку,
як правило, є результатом гіперболізації, що суперечить онтологічним нормам:
(24) A teenage girl had been talking on the phone for half an hour, and then she hung up. "Wow!" said
her father, "That was short. You usually talk for two hours. What happened?" "Wrong number," replied the
girl [12].
Максима Слід вислухати точку зору іншого (порушення максими великодушності принципу
ввічливості) репрезентована анекдотами про жінку. Ці анекдоти відбивають стереотипне уявлення
про таку рису характеру жінки, як невміння й небажання прислухатися до інших й прагнення
залишити за собою останнє слово. Підґрунтям сміхового ефекту тут, як правило, є гіперболізація цієї
якості:
(25) A woman has the last word in any argument. Anything a man says after that is the beginning of a
new argument [13: 36].
Отже, проаналізовані анекдоти виконують дві прагматичні функції: карнавалізації традиційних
сімейних цінностей та традиційних гендерних еталонів й регуляції соціальної поведінки. У підґрунті
карнавалізації лежить психологічне прагнення індивіда тимчасово звільнитися від соціальних табу,
що регламентують її поведінку. Регулятивна функція, що реалізується через формування почуттяставлення несхвалення або презирства до гендерного актанта як порушника тої чи іншої максими
морально-етичних норм й, відповідно, об’єкта негативної етичної оцінки неприпустимо, навпаки,
регламентує поведінку індивіда, орієнтуючи її на дотримання норм моралі й відповідність гендерним
еталонам.
Результати аналізу демонструють кількісну і якісну асиметрію у сміховій репрезентації жінок у
текстах англомовних анекдотів. Жінки є об’єктами сміхової репрезентації й водночас негативної
морально-етичної оцінки неприпустимо як порушники 17 максим морально-етичних норм. Виключно
жінки висміюються за порушення максим суперморальних норм (хтивість), норм контакту
(сварливість, непередбачуваність, надмірну цікавість, невміння тримати секрети, прагнення
продемонструвати своє тіло), лінгвоетологічних норм (балакучість, небажання вислухати точку зору
співбесідника).
Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні
вимоги до жінок як членів англомовного соціуму. У підґрунті цих вимог лежать традиційні гендерні
еталонні ролі берегинь домашнього вогнища.
Перспективу подальших досліджень складе аналіз невідповідності чоловіків й жінок моральноетичним нормам.
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Птушка А. С. Несоответствие женщин морально-этическим нормам
как источник смехового эффекта англоязычного анекдота.
Данная статья посвящена исследованию когнитивных механизмов создания смехового эффекта
англоязычного анекдота, основанных на несоответствии женщин морально-этическим нормам.
Результаты анализа демонстрируют количественную и качественную асимметрию в смеховой
репрезентации женщин в текстах англоязычных анекдотов. Найденная количественная и
качественная асимметрия отбивает наиболее социально значимые гендерно специфические
требования к женщинам как членам англоязычного социума.
Ptushka A. S. Women’s Disparity to the Mental and Ethical Norms
as a Source of Laughter Effect in the English-Language Anecdote.
This article is devoted to the research of cognitive mechanisms of the creation of laughter effect of the
English-language anecdote, which are based on the women’s disparity to the mental and ethical norms. The
results of the analysis demonstrate quantitative and high-quality asymmetry in the women’s laughter
representation in the English-language anecdotes texts. The found quantitative and high-quality asymmetry
reflects the most socially meaningful gender-specific demands to the women as to the members of Englishlanguage society.
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"ОБРАЗ ПЕРЕКЛАДАЧА" VS "ОБРАЗ АВТОРА": ВЗАЄМОДІЯ ЧИ ПРОТИДІЯ?
Стаття присвячена визначенню поняття "образ перекладача" як перекладознавчої екстраполяції
поняття "образ автора". Адекватність втілення у перекладеному творі авторського задуму
залежить від того, наскільки повно перекладач здатен сприйняти стратегію оригінального тексту,
і від того, які засоби він залучає для її відтворення мовою перекладу. Існування розходжень між
образом автора та образом перекладача, що виходять за межі інтерпретаційного інваріанта,
компрометує онтологічний статус перекладу.
За традицією, що склалася в перекладознавстві, мета порівняльного аналізу першотвору та
перекладу визначається у функціональному ключі – як встановлення рівня (ступеня) функціональної
відповідності (адекватності) перекладеного тексту текстові оригіналу: "Для перекладу існує умова –
він має бути функцією оригіналу, має його представляти" [1: 38]. Проте спірним залишається питання
"відправної точки" встановлення функціональної відповідності – якою може бути як автор, так і
рецептор-перекладач, або, перефразуючи А. Поповича, ми могли би поставити запитання: "Переклад
виконує функцію оригіналу так, як вона "задана" автором чи так, як її "побачив" рецепторперекладач"? Прагнення дати відповідь на це складне запитання визначає актуальність нашої
розвідки. Метою статті є визначення ролі перекладача як співтворця художньої реальності
перекладеного твору. Об’єктом дослідження для нас виступатимуть тексти оригіналу та перекладу
як вербалізовані форми втілення "образу автора" та "образу перекладача". В якості матеріалу ми
обрали деякі приклади з перекладу роману Л. Керролла "Alice’s Adventures in Wonderland",
виконаного В. Корнієнком для тернопільського видавництва "Богдан" у 2007 році.
В утилітарному сенсі проблему відносин між автором та перекладачем вже давно вирішено на
основі "презумпції ідентичності", про яку пише В. Н. Коміссаров: "Презумпція ідентичності
підкріплена… тим, що переклад часто друкується під прізвищем автора оригіналу. <…> Отже для
читача перекладу текст перекладу слугує повноправним представником оригіналу, він начебто і є
оригіналом" [2: 43]. З точки зору рецептора приймаючої мови така позиція фактично "вилучає"
перекладача з комунікативної схеми, роблячи його "невидимим", як про це писав Л. Венуті:
"Більшість видавців, критиків та читачів вважають перекладений текст – прозовий чи поетичний,
художній або нехудожній – прийнятним, коли відсутність будь-яких лінгвістичних або стилістичних
особливостей робить його прозорим, створюючи враження, що перекладений текст відбиває
особистість автора, або його намір, або головний зміст іншомовного тексту, інакше кажучи враження,
що це не текст перекладу, а "оригінал" [3: 1]. Внаслідок цього спостереження автором виводиться
закономірність про те, що "чим більш невимушено читається переклад, тим непомітнішим стає його
перекладач і, навпаки, помітнішим сам автор першотвору" [3: 2].
За класичної філологічної схеми центром функціонального перекладознавчого аналізу має бути
особиста позиція автора, тобто, аналізуючи та оцінюючи переклад, ми маємо визначити, наскільки
точно та повно вона в ньому відтворена. З цього приводу В. Ізер зауважує: "Авторський намір з
давніх пір цінився дуже високо, тому що втілював у собі залишки романтичних уявлень про
художника-творця. Ідея твору зберігала значення з тих самих пір, як у XIX столітті література та
мистецтво набули статусу, порівняного зі статусом релігії, і ця "релігія мистецтва" набула провідного
значення для пошуку відповідей на фундаментальні питання людського буття" [4]. Саме тому
філологія оперує таким інструментом аналізу художнього тексту, як "образ автора".
Образ автора як семантико-стильова категорія трактувався В. В. Виноградовим як головна та
багатозначна стильова характеристика як окремо узятого твору, так і усієї художньої літератури.
Образ автора мислиться передусім у його стильовій індивідуалізації, у його лінгво-художньому
втіленні – через відбір та реалізацію у тексті відповідних мовно-мовленнєвих утворень. Через образ
автора виявляється естетичне відношення автора до власного тексту [5]. Розвитком власної концепції
образа автора займався й М. М. Бахтін: "Автора ми знаходимо (сприймаємо, розуміємо, відчуваємо) в
кожному витворі мистецтва, …але ми ніколи не бачимо його так, як бачимо зображені ним образи.
Ми відчуваємо його у всьому як чисте зображувальне начало (зображувальний суб’єкт), а не як
зображений (видимий) образ" [6: 287]. Таким чином, "образ автора" для Бахтіна – це митець-творець
"естетичної реальності, відмінної від реальності пізнавальної та етичної…, але не індиферентної
відносно них" [6: 162].
"Автороцентричному" філологічному підходові, в якому авторський задум та особистість автора,
сприйняті через призму особливої категорії його образу, поставлені у центр уваги дослідника,
протистоять сучасні герменевтичні теорії, в яких ідейно-естетичний зміст твору визначається з
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позицій його тлумачення реципієнтом. Звернення теоретиків та практиків перекладу до герменевтики
як мистецтва інтерпретації спричинено позицією, відповідно до якої існуюче знання про мову не
може стати достатнім підґрунтям для вчення про переклад.
Основою модерного "читачоцентричного" підходу до художнього тексту є теза про те, що
авторський текст є лише "приводом" для наступних активних рецепцій читача (які, в тому числі,
можуть утілюватися у подальших літературних "переробках", інтерсеміотичних та інтерлінгвальних
перекладах тощо) [5]. У другій половині ХХ сторіччя ця позиція була доведена до логічної межі, коли
Р. Барт проголосив "смерть автора", "і тоді авторський смисл та ідея поступилися впливу тексту та
читацькій рецепції. Увага дослідників переключилася з того, що текст означає, на те, що він робить, і
тим самим єдиним махом було покінчено з однією із священних корів літературознавства – пошуком
авторського наміру" [4].
Отже, в контексті перекладацьких досліджень інтерпретативне протистояння між автором та
читачем оригіналу екстраполюється в площину відносин між перекладачем та читачем перекладу за
рахунок того очевидного факту, що перекладач у своїй особі втілює водночас дві іпостасі: він є
читачем (рецептором) вихідного твору, але також і автором твору перекладеного. Читання – співтворчий крок літературної майстерності, адже "сприйняття твору вимагає також праці уяви, пам’яті,
зв’язування, завдяки якій те, що читається, не розсипається у свідомості на низку окремих
незалежних кадрів та вражень, які тут же забуваються, а міцно згуртовується в органічну та цілісну
картину життя" [7: 59]. У цьому контексті доречно буде пригадати концепцію "Зразкового Читача"
(Model Reader) У. Еко, яка має важливі перекладознавчі аплікації. Зразковим, відповідно до концепції,
буде вважатися читач, "передбачений" (foreseen) автором, а отже "здатний поводитися з текстом в
процесі його інтерпретації так само, як з ним поводився автор в процесі його генерації" [8: 7]. Як
вважає дослідник, "відбір Зразкового Читача здійснюється текстом експліцитно на основі: (а) певного
мовного коду; (б) певного літературного стилю; (в) певних ознак спеціалізації", але водночас "текст
також створює компетенцію свого Зразкового Читача" [8: 7]. З цього можна зробити висновок про те,
що в плані витлумачення змісту "кожний текст складається з двох частин: інформації, наданої
автором, та інформації, доданої Зразковим Читачем, причому друга визначається першою – з різним
ступенем свободи та необхідності" [8: 206]. Отже, усвідомлення смислу перекладеного тексту
неможливе без урахування "фактора інференції, внесення смислових обертонів, творчого
"конструювання" смислу в межах, заданих текстом", а "визначати текст лише як те, що "вкладено
автором в текст" (популярний виcлів), означало би позбавити інтерпретатора ролі суб’єкта
інтерпретації й зводити його роль до функції витонченого пристрою декодування, носія мовної
компетенції" [9: 243].
Таким чином, з одного боку, у перекладі безумовно, відбивається авторський задум оригіналу, але,
з іншого боку, він відбивається лише так, як його відчув та перевтілив агент перекладацької дії:
"Побувавши в ролі читача оригіналу, вникнувши в авторський задум, розгадавши його натяки та
недомовки, сприйнявши його улюблені прийоми, перекладач потім має стати автором свого тексту,
який відтворює стратегію побудови оригіналу" [10: 108].
Породження художнього тексту автором та його перцепція/інтерпретація перекладачем-читачем –
це процеси, що мають різних суб’єктів, але один об’єкт – текст. Ці процеси є різноспрямованими ("до
об’єкту" та "від об’єкту", відповідно), проте, зустрічаючись в тексті-об’єкті, створюють "онтологічну
передумову об’єктивності інтерпретації" [9: 243].
На аналогічних методологічних засадах розвиває свою гіпотезу "перекладу як заломлення"
(translation as refraction) відомий бельгійсько-американський теоретик перекладу А. Лефевр.
Терміном "заломлення" А. Лефевр називає "адаптацію літературного твору до потреб іншої аудиторії
з метою впливу на те, як ця аудиторія читає (сприймає – О. Р.) цей твір" [11: 234]. Найочевиднішою
формою заломлення є художній переклад, вивчення якого має будуватися на засадах, відмінних за ті,
що сформувалися ще за епохи Романтизму в літературі. Ці засади функціонують як низка припущень
(assumptions), які, по-перше, ще донедавна вважалися аксіоматичними, а, по-друге, перейшли у
спадок від літературознавства до перекладознавства, формуючи погляди багатьох поколінь
перекладачів на сутність художнього перекладу ще задовго до появи перших цілісних теорій
перекладу. Одним з них є припущення про можливість "вилучення [з першотвору] істинних намірів
автора" та, як наслідок, віра в те, що літературні твори мають оцінюватися виключно на основі своїх
"внутрішніх достоїнств" [11: 243]. Позбавитися впливу зазначених припущень, шкода від яких
полягає в тому, що вони навіюють підсвідоме суспільне уявлення про "неповноцінність" перекладу та
пропагують ідею "неперекладності", можна за рахунок запровадження "систематичного підходу"
(systemic approach). В межах цього підходу переклад як форма заломлення намагається "перевести
літературний твір з однієї системи до іншої", причому "система" розуміється А. Лефевром у
максимально широкому сенсі; це – мегасистема, що об’єднує мову, літературу, культуру та
суспільство [11: 237]. Отже, переклад завжди є компромісом, ступінь якого регулюється ієрархічною
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системою обмежень. Компромісність перекладу може розумітися, в дусі концепції діалогічності
М. М. Бахтіна як активний та продуктивний пошук взаємодії між автором та читачем, або, точніше,
між образом автора та образом читача як художньо-естетичними категоріями, що визначають
специфіку інтерпретації тексту.
Така позиція, з нашої точки зору, свідчить про доцільність запровадження категорії "образу
перекладача" як точки перетину ("заломлення") авторських інтенцій та пресуппозицій з читацькими
перцепціями та експектаціями. Як свідчить С. А. Алексєєв, запровадження категорії образу
перекладача є логічним наслідком "комунікативно-інтенціонального" підходу до розуміння категорії
"образу автора", що характеризується "авторським задумом, текстовою стратегією, комунікативноестетичними намірами, тактикою вихідного тексту" [12: 42]. Тобто, якщо категорія образу автора
може бути зведена до категорії стратегії автора, то категорія образу перекладача може бути зведена
до категорії перекладацької стратегії. Як наслідок, об’єктом інтерпретації у перекладі є стратегія
першотвору, комплекс мовних та мовленнєвих прийомів побудови тексту відповідно до "конкретних,
різної складності комунікативних або комунікативно-естетичних намірів автора" [13: 289]. Від того,
наскільки повно перекладач здатен сприйняти стратегію оригінального тексту, і від того, які засоби
він залучає для її відтворення мовою перекладу, залежить адекватність відображення у
перекладеному творі авторського задуму. "Суб’єктивна воля перекладача проявляється на рівні
відбору та композиції мовних засобів у створеному тексті, під її впливом в тій або іншій мірі
перебувають такі аспекти авторської тактики, як суб’єктна перспектива тексту, його видо-часова та
регістрова організація, логічна побудова та тема-рематичне розгортання, формулювання назви та
епіграфа, розподіл на абзаци" [13: 289].
Категорія образу перекладача, трактована у комунікативно-функціональному сенсі, на наш погляд,
не є чимось принципово новим в науці про переклад. Безумовно, вдалим є новий термін, побудований
на контрасті з образом автора, проте у змістовому плані тут можна побачити однозначні паралелі з
"поетикою перекладача" А. Поповича, яка виступає "корелятом категорії поетики суб’єкта оповіді" [1:
109]. Специфічною властивістю перекладача як творчого суб’єкта є те, що він репрезентує певну
"креолізацію" авторської поетики зі своєю власною, а в тексті перекладу поруч з авторською
стратегією "свідомо чи несвідомо відображується також стратегія перекладача, його намагання
розв’язати мовні головоломки перекладу, незбіг граматичних категорій, синтаксичних конструкцій,
суміщення значень у двох мовах" [13: 290].
Розвиваючи, у свою чергу, ідеї польського теоретика перекладу Е. Балцежана, А. Попович
пропонує виділяти три типи стилістичної позиції перекладача (або в новітніх термінах – три типи
стратегій образу перекладача): (1) "нульова" стилістична позиція характеризується нівелюванням
мови та стилю перекладу, "перекладизмами" (дослівними перекладами, кальками); (2) застосування
стилю, характерного для сприймаючого середовища, визначається адаптацією стилю оригіналу;
поетика перекладача "поглинає" поетику оригіналу; (3) відкриття нового стилю визначається
збагаченням оригінального стилістичного контексту новими стилістичними прийомами [1: 110].
На думку А. В. Уржи, на формування образу перекладача суттєвий вплив має статус перекладача
як "першого читача" першотвору. Починаючи переклад, перекладач вже фактично вивчив як сам
текст, так і його "позатекстову" ситуацію, але цей "читацький досвід" не тільки допомагає, а й
потенційно заважає перекладачу без змін передати авторський задум [13]. Можна зробити висновок,
що в перекладеному творі ми ніколи не можемо побачити у чистому вигляді ані "образа автора", ані
"образа перекладача", адже дві ці стратегії ніколи не будуть ізоморфними, а лише тільки
гомоморфними. Філологічне зіставлення оригіналу з перекладом не може бути орієнтоване на оцінку
"точності" останнього, незадовільність такого критерію вже давно визнана теоретиками та
практиками перекладу. Акцентуація "образу перекладача" у створеному ним тексті є природною і не
може вважатися ознакою непрофесіоналізму. Однак у випадку значного розходження стратегії автора
та стратегії перекладача новостворений текст втрачає статус перекладу та буде співвідноситися з
оригіналом за іншим параметром.
Як нам здається, відносини між образом автора та образом перекладача доцільно було б
представити у вигляді польової структури, центром якої буде смислове ядро тексту оригіналу, яке
можна представити у вигляді ментального утворення, до складу якого гіпотетично входили б
елементи інтерпретації, які збігаються у більшості рецепторів (т. зв. "інтерпретаційний інваріант").
Натомість до периферійної зони польової структури будуть віднесені елементи, специфічно
притаманні окремим інтерпретаторам. Такий підхід, як нам здається, здатний встановити "необхідну
рівновагу між інтенціональністю автора, "авторитетністю авторського наміру", з одного боку, та
інтенціональністю інтерпретатора (часто недооціненою), "авторитетністю інтерпретатора", з іншого
[9: 242-243]. Показовим в цьому аспекті є переклад роману Л. Керролла "Alice’s Adventures in
Wonderland", виконаний В. Корнієнком, через те, що образ перекладача в ньому вочевидь контрастує
з образом автора, як ми це спробуємо продемонструвати.
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Головний персонаж дилогії Аліса – дівчинка десяти років, напрочуд розумна та освічена для свого
віку. Її мова є абсолютно правильною та грамотною, а окремі кумедні обмовки навмисне уводяться
автором у контекст творів для створення ефекту мовної гри (в широкому сенсі), яка, фактично, і є їх
єдиною стилістичною домінантою. В мові самого персонажу та його опису Л. Керролл не зловживає
емотивно-експресивною лексикою, натомість перекладач намагається весь час "прикрасити" образ за
рахунок характерної української говірки, щедро приправляючи мовлення героїні діалектизмами та
анормативним просторіччям. Розглянемо приклад:
"Curiouser and curiouser!" cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot
how to speak good English).
У цьому висловлюванні Аліса, нібито під впливом незвичних емоцій, робить граматичну помилку,
супроводжувану нейтральним авторським коментарем, який дослівно означає: "вона настільки
здивувалася, що на хвилину зовсім забула, як треба правильно говорити англійською".
Контрастом на цьому тлі виглядає переклад, в якому ми виділили свавільно додані перекладачем
елементи українського розмовного стилю, які навряд чи личать вихованій дівчинці вікторіанської доби:
– А це що за диковижа? Щось несусвітське! – згукнула Аліса (зопалу вона раптом
заджерготіла якоюсь тарабарською мовою).
Таке трактування образу Аліси суперечить авторському розумінню, про що свідчать коментарі
самого Л. Керрола. У статті "Alice on the Stage" автор так описує свою героїню: "Любляча, передусім
любляча та лагідна: віддана як цуценя (пробачте таке прозаїчне порівняння, але я не знаю більше
такої простої любові – чистої та ідеальної) та лагідна як фавн; також чемна та ввічлива – чемна до
всіх, багатих чи бідних, величних чи безглуздих, Короля чи Гусені, неначе вона сама – королева
дочка, вбрана у золоті шати (виділено нами – О. Р.); а ще довірлива, готова сприйняти
найбезглуздіші нісенітниці тією беззастережною довірою, про яку знають самі тільки мрійники;
врешті-решт, допитлива – надзвичайно допитлива, з тією насолодою від життя, яка буває тільки у
щасливому дитинстві, коли все довкола нове та прекрасне, коли Гріх та Горе – це лише пусті слова,
що нічого не значать" [14].
Своє завдання перекладач, вочевидь, бачить не просто у певному ступені доместикації вихідного
твору (що з урахуванням його жанрової приналежності є цілком зрозумілою стратегією для
україномовного перекладу дитячої літератури), а у запровадженні радикально українізованої
простомовної версії англійського твору. Запроваджений підхід не дає можливості перекладачеві
створити цілісний образ; в його інтерпретації Аліса весь час, образно кажучи, "розривається" між
простотою та грубістю, між освіченістю та невіглаством, між Туманним Альбіоном та Карпатськими
горами, порушуючи когерентність перекладеного твору загалом. Розглянемо ще один приклад:
Alice took up the fan and gloves, and, as the hall was very hot, she kept fanning herself all the time she
went on talking: 'Dear, dear! How queer everything is to-day! And yesterday things went on just as usual. I
wonder if I've been changed in the night? Let me think: was I the same when I got up this morning? I almost
think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is, Who in the world
am I? Ah, THAT'S the great puzzle!' And she began thinking over all the children she knew that were of the
same age as herself, to see if she could have been changed for any of them.
А ось як ця ситуація виглядає у перекладі:
Аліса підняла віяло та рукавички, а що в залі стояла страшенна задуха, то вона, говорячи, знай
собі обмахувалася:
– Боже, Боже! Який нині шалений день! Учора все було, як завжди. Хм! А може, то я одмінилася
за останню ніч? Стривайте: чи ж тією самою прокинулася я вранці? Щось мені пригадується, ніби
я почувалася трохи незвично. Та якщо я не та сама, то хто ж тоді я, хай йому абищо! Ні, тут сам
чортяка ногу вломить! – І Аліса заходилася перебирати в пам’яті усіх своїх ровесниць, аби
з’ясувати, чи не перетворилася вона, бува, на котрусь із них.
Якщо на початку уривку перекладач змушує героїню розмовляти якоюсь занадто дорослою і
неприродною ("театральною") мовою (Боже, Боже! Який нині шалений день!), то далі знову
переходить на звичний для себе стиль, замінюючи фразу Ah, THAT'S the great puzzle!, в якій автор
лише графічно виділяє експресивну інтонацію героїні, на брутальне "Ні, тут сам чортяка ногу
зломить".
На завершення аналізу зробимо висновок про те, що встановлення функціональної відповідності
між текстами оригіналу й перекладу відбувається з позицій взаємодії у перекладеному тексті образу
автора та образу перекладача як гомоморфних текстотворчих стратегій. Запорукою успішності
художнього перекладу є ототожнення цих образів (стратегій) на інваріантному рівні інтерпретації,
тоді як наявність принципових розходжень (встановлення сутності й міри яких виступатиме
перспективою наших подальших досліджень в обраній галузі), компрометує онтологічний статус
перекладу і може вважатися проявом маніпулятивної стратегії автора відносно рецепторів
приймаючого лінгвокультурного соціуму.
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Ребрий А. В. "Образ переводчика" vs. "образ автора": взаимодействие или противодействие?
Статья посвящена определению понятия "образ переводчика" как переводоведческой экстраполяции
понятия "образ автора". Адекватность воплощения в переведенном произведении авторского
замысла зависит от того, насколько полно переводчик способен воспринять стратегию
оригинального текста, и от того, какие способы он привлекает для ее воспроизведения языком
перевода. Наличие расхождений между образом автора и образом переводчика, которые выходят за
пределы интерпретационного инварианта, компрометирует онтологический статус перевода.
Rebriy O. V. "Translator’s Image" vs "Author’s Image": Cooperation or Confrontation?
The article deals with defining the notion of "translator’s image" as an extrapolation of the notion of
"author’s image" into the field of Translation Studies. The adequacy of implementing author’s intention in a
translated text depends on how well a translator can perceive the strategy of an original and on what lingual
means he chooses for its reproduction in a foreign language. The fact of discrepancies between these two
images that go beyond interpretation invariant jeopardizes the ontological status of translation.
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ПОЛІСИСТЕМНІСТЬ ЛІТЕРНИХ ГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
СТАРОФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена вивченню фонографічних особливостей старофранцузької мови, встановленню
основних графічних літерних засобів для передачі голосних та приголосних фонем, аналізу
функціонального навантаження різних типів графем старофранцузької графіки. У статті вперше
було досліджено фонографічний інвентар французької мови IX-XIII ст., спираючись на апробовану
систему класифікації графем (від однолітерних до багатолітерних графічних комплексів).
Постановка проблеми. Графічна традиція французької мови для найефективнішої та чіткої
передачі своїх писемних повідомлень базується на трьох основних системах письма: фонограмічній
(phonogrammique), у якій певні графічні елементи фіксують усне мовлення; морфограмічній
(morphogrammique), у якій графічні одиниці відображають граматичне та лексичне навантаження та
логограмічній (logogrammique), у якій графічні одиниці розрізняють омофони. Кожній з
представлених систем належить власний графічний інвентар – графеми, які, відповідно, можуть бути
фонограмами, морфограмами та логограмами. Проблемам розвитку вищезазначених систем письма
французької мови було присвячено чимало наукових робіт. Серед них ми б хотіли відзначити праці
таких французьких учених як В. Г. Гака [1], Н. Каташ [2], А Доза [3], Ж. Пікош і К. Маркелло-Ніз [4],
а також сучасних українських учених Г. Г. Крючкова [5], І. В. Ситдикової [6], Л. Ю. Єрмоленко [7].
Проте, у науковій літературі не існує спеціального дослідження, яке б було присвячено аналізу
полісистемності графічних одиниць старофранцузької мови, без якого неможливо встановити загальні
тенденції розвитку таких сучасних французьких графічних засобів, як фонограми, морфограми та
логограми. Саме тому актуальність теми представленої статті зумовлена відсутністю цілісного та
ґрунтовного вивчення шляхів становлення базових принципів письма, шляхом дослідження особливостей
розвитку та функціонування літерних графічних знаків у старофранцузькій мові.
Об'єктом дослідження є графічна система французької мови IX-XIII століть, а предметом –
фонетико-графічні особливості та фонографічний інвентар старофранцузької мови.
Мета статті полягає в аналізі фонографічної системи французької мови IX-XIII ст., у встановленні
фонографічного інвентаря для передачі на письмі голосних та приголосних фонем старофранцузької мови,
у визначенні основних функції старофранцузьких графем, у виявленні ступеня співвідношення між
звуками та літерами, у нашому випадку графемами.
Матеріалом дослідження слугували такі тексти як ''Serments de Strasbourg'' (842), ''Cantilène de
Sainte Eulalia'' (881), ''Vie de Saint Léger'' (980), ''Chanson de Roland'' (1090), твори французького
середньовічного епосу, зокрема, ''Berte as grand piès'', ''Chanson d’Aliscans'', ''Roman d’Alexandre'',
поетичний текстах відомих поетів різних літературних течій: Jauffré Rudel (1100-1150), Marie de
France (1140-1195), Chretiens de Troyes (1140-1190), Gare Brule (1165-1212), Blondel de Nesle (11751210), Conon de Bethune (1150-1219), Jean Bodel (1165-1209/10), Guillaume de Lorris ''Roman de la
Rose'', а також твори невідомих авторів ''Roman de Renart'', ''Tristan et Yseut''.
Як відомо, для передачі своїх фонем старофранцузька мова за традицією використовувала
латинський алфавіт та наслідувала фонетичний принцип правопису. Проте, стрімкий розвиток
фонетичної системи мови, який спричинив появу великої кількості нових фонем, зокрема,
виникнення нових монофтонгів, великої кількості дифтонгів, трифтонгів, а також назалізованих
звуків і, відповідно, й назалізованих дифтонгів. У наступній частині роботи ми маємо на меті
встановити фонографічний інвентар, який використовувала старофранцузька мова для передачі на
письмі голосних та приголосних фонем шляхом аналізу писемних літературних пам’яток та текстів
поезії, спираючись на апробовану систему класифікацій графем (від однолітерних – монографи, до
багатолітерних комплексів – диграфи, триграфи, тетраграфи тощо).
Проведений аналіз графіки середньовічних текстів встановив, що для передачі на письмі 25
голосних фонем французька мова IX-XIII ст. використовувала 13 (26%) однолітерних, 23 (46%)
дволітерних, 11 (22%) трилітерних та 3 (6%) чотирьохлітерні графеми (загалом 50 графем).
Фонографічний інвентар для передачі приголосних фонем старофранцузької мови складався з 20
(51%) однолітерних, 15 (38%) дволітерних, 3 (8%) трилітерних та 1 (3%) чотирьохлітерної графем
(загалом 39 графем).
Однолітерні графічні комплекси старофранцузької мови, що передавали голосні повністю не
відповідали основному правилу графіки (один звук – одна літера), оскільки кожна фонема, що
відображала голосний звук мала декілька графічних відповідників (від 2 до 6). Водночас, певна
кількість назалізованих фонем [ĩ], [ῧ], [eĩ], [uẽ] та [üĩ], а також дифтонги [au], [ie] і [üi] мали по
© Сидельникова Л. В., 2011
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одному єдиному графічному варіанту, який збігався у відповідній графіці, а отже, ці графеми
виконували основну вимогу фонетичного принципу правопису – чітка передача звуків усного
мовлення. Однолітерні графічні комплекси – монографи, що передавали на письмі приголосні звуки,
на відміну від голосних практично відповідали основному правилу графіки, оскільки кожна фонема,
що відображала приголосний мала у своєму інвентарю відповідний графічний знак.
Деякі фонеми старофранцузької мови були поліграфами, тобто фіксувалися рівноцінними
графемами. Найчисельнішими на графеми виявився звук [ö], який мав 6 графічних аналогів: літеру ö,
дволітерні еu, uе, трилітерні еuе, іеu та uеu графічні комплекси, наприклад:
Li apostolie e li empereör [8: 307]; Dieus! tant avom este preu par huiseuse! [9: 41]; Que li suens cuer
m'ad bien tenu [10: 98]; Si me laciez bien a la queue!" [11: 21]; Fos pels sieus belhs huelhs remiratz [12:
14]; De plus crueuse beste ne fu parole oye [13: 61].
А також фонема [ę], що передавалася за допомогою 5 графем: літерами е, é, è та сполученнями
літер аі, ее, наприклад:
A seint Michel tendrat mult halte feste [14: 53]; Vint une voiz tres feiz en la citét [15: 293]; Car tu es trop
près mi parenz [16: 326]; Li empereres out sa raisun fenie [14: 189]; Car faus e tricheeur devindent [17: 9591].
Поява такої кількості графічних комплексів для передачі однієї фонеми пов’язана у цих двох
випадках, насамперед, із певними фонологічними змінами, які відбулися у французькій мові IX-XIII
ст. По-перше, це народження нової фонеми [ö], графічні засоби для відтворення якої ще не були
відомі старофранцузькій мові, тому для передачі фонеми [ö] поети застосовували різні графічні
засоби. По-друге, це стягнення певної кількості раннє старофранцузьких дифтонгів та трифтонгів,
зокрема [aі] у [ę] і [еuе], [іеu] [uеu] у [ö]. До цих змін варто також додати появу фонеми [ü], яка є
результатом скорочення дифтонгу [оu].
Значна кількість приголосних фонем старофранцузької мови також були поліграфами, тобто
фіксувалися синонімічними графемами. Такими виявилися звуки [n’], [l'], [tš], [dž], [k] та [f].
Наприклад, м'який [n’] мав чотири графічних аналогів: диграф gn, триграфи іgn, ngn та тетраграф
іngn, наприклад:
Pres est de Deu e des regnes del ciel [15: 179]; Ensemble' ot Deu e la compaignie as angels [15: 868]; E
de la verur esluingné [17: 884]; Pur vus ai de mun seingnur guerre [17: 89].
Старофранцузька африката [tš] передавалася за допомогою чотирьох графем: літерами с, ç, k та z,
наприклад:
Qu(')elle d(e)o raneiet chi maent sus en ciel [18: 6]; Si grant joie, si grant dulçur [17: 150]; La domnizelle
celle kose n(on) contredist: Uolt lo seule si ruouet krist [18: 23-24]; in o quid il mi altresi fazet [19].
Проте, не зважаючи на той факт, що нові фонеми мали б відображатися новими графічними
знаками, старофранцузька мова навпаки зберігала старі написання, таким чином, віддзеркалювала
давню вимову слів. Отже, починаючи з ХІІІ ст. старофранцузька графіка характеризувалася
існуванням традиційних або історичних написань. На нашу думку, це пов’язано з обмеженими
графічними можливостями латинського алфавіту. У зв’язку з появою нових звуків для відображення
яких вже не було нових знаків у алфавіті, старофранцузька графіка вирішує цю проблему різними
шляхами. По-перше, вона зберігає історичні написання. По-друге, впроваджує у писемність нові
діакритичні знаки. Найпоширенішим діакритичним знаком у старофранцузький період розвитку мови
став супраграфемний знак трема, про що свідчить певна кількість графем, наприклад, літери ä, ї, ë та
ü. Здійснений нами аналіз також зафіксував існування таких діакритичних знаків, як гравіс (монограф
è) та акут (монограф é). По-третє, старофранцузька мова починає подвоювати майже всі літери, які
позначали голосні фонеми, у нашому випадку йдеться про графеми аа, ее, іі, оо. Два останніх
графічних засоби переслідували єдину мету – точне підкреслення правильної вимови, чітку передачу
звуків французького мовлення. Таким чином, автори середньовічних поетичних текстів намагалися
найточніше передати звучання слів, які повинні були римуватися.
Серед основних графічних засобів для передачі приголосних фонем у старофранцузькій мові варто
також відзначити широке застосування подвоєних літер, а саме диграфів ff, gg, ll, mm, nn, pp, rr, ss та
tt. Аналіз написань із зазначеними дволітерними графічними комплексами дозволив нам
стверджувати про поширення етимологічного принципу правопису. Переважна кількість таких
написань зберігають ''гемінати'' слів-етимонів. Проте, так би мовити помилкове (урозріз етимології)
написання подвоєнних літер надають словам особливого графічного образу, а отже виступали
ідеограмами. Наведемо декілька прикладів:
Qui bien se puet deffendre des autres est garis [20: 49]; від лат. defendere > deffendre > défendre
Dieu doint qu'elle soit aggréable [16: 43]; від лат. gratum > aggréable > agréable
Je reviendrey a ma parolle Des nobles gens de la carolle [16: 485-486];
від нар. лат. paraula > parolle > parole ; від лат. chorus > carolle > carole
Починаючи із старофранцузького періоду графіка французької мови характеризується позиційним
характером. Так старофранцузька графема s прочитувалася по-різному, залежно від позиції у слові: на
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початку слів або складу вона фіксувала щілинний зубний звук [s], тоді як між голосними відображала
зубний щілинний [z].
З пізнього старофранцузького періоду певні літери виконують функції діакритичних знаків, тобто
перестають мати самостійне фонетичне значення, а набувають ідеографічні функції. Наприклад, літера h
поступово почала втрачати якості фонограми: sont par tel gent deceu et trahi [21: 34]; Qant vit le roi, ne fu
mie esbahiz [21: 309].
Останні приклади доводять, що монограф h виконував функцію суто графічного знаку, наочно
демонстрував, що певні голосні знаходилися у зяянні.
У старофранцузькій графемі dh літера h також не мала самостійного фонетичного значення,
наприклад: ... et in aiudha et in cadhuna cosa [19].
Зауважимо, що представлений диграф фіксував фонему [ð], яка виникла внаслідок трансформації
міжвокальних [d] та [t].
Монограф s у середині слів випав з вимови та лише фіксує етимологію слова.
Et por aler an la forest [22: 71]; від нар. лат. forestis > forest > forêt
Mainte ronce i trouvai et mainte espine ague [13: 14]; від лат. spina > espine > épine.
Таким чином й розвиваються диграфи gu та qu. Якщо у ранній старофранцузькій мові літера u в
представлених вище графемах передавала певне фонетичне навантаження (gu фіксувало [gw], а qu
відповідно – [kw]), то к кінцю ХІІІ ст. вона виконує функцію суто графічного знаку.
Відмітимо, що ідеографічну функцію виконують й інші літерні комплекси. Наприклад, у деяких
випадках графема ç мала експресивне навантаження – відображення зменьшувальної форми
іменників, наприклад:
L'egua li getent, si moilent sun liçon [8: 267]; від лат. lectum > liçon > petit lit.
Pleine sa hanste l'abat mort des arçuns [14: 225]; від лат. arcionem > arçun > arçon.
Літера x певною мірою слугувала лігатурою.
Ciex Diex ki a par tout sa poeste [23: 43];
Ha, Dex car mi fetes morir [24: 10]; від лат. deus > Diex, Dex > Dieu.
На нашу думку, такий графічний засіб, що виник у результаті скорочення буквосполучення us, мав
ідеографічний характер, а сама графема виступала як графічний знак. Зауважимо, що замість групи
приголосних us, яка часто зустрічалася у латинських текстах писарі або переписувачі для скорисного
письма застосовували спеціальну лігатуру, тільки схожу на літеру x. Так, наприклад, замість chevaus
почали писати chevax. У XIVст. було втрачено значення знаку x, оскільки його часто плутали з
літерою x та перед ним стали писати u, яку вважали випущеною. Саме тому у сучасній орфографії ми
маємо такі написання як cheveux, choux, beaux, chevaux тощо.
З огляду на вищезазаначені явища можна стверджувати, що старофранцузька графіка з одного
боку була фонографічною, а з другого – традиційною, оскільки зберігала давні історичні написання.
Ці феномени також доводять той факт, що у старофранцузькій мові була відсутня орфографічна
норма написань.
Значна кількість старофранцузьких графем була поліфонами, тобто одна графема могла фіксувати
декілька звуків. До старофранцузьких графем-поліфонів належали: літера е, яка фіксувала 2 звуки [ẹ]
та [ę]; літера і – графічний відповідник 2 звуків: [i] та [ẹ]; літера о, що передавала 2 фонеми [ọ] та [ǫ];
літера u – графічний еквівалент звуку [ü] та приголосного [v], літера с – графічний еквівалент двох
звуків [k] та [tš], літера d – [d] та [ð], літера g – [dž] та [g], літера k – [k] та [tš], літера s – [s] та [z].
Водночас, усі диграфи та триграфи, що передавали приголосні звуки відображали по одній фонемі,
отже були монографами.
Старофранцузькі графеми характеризувалися поліфункціональністю, яка полягала у тому, що вони
ставали фонограмами, морфограмами та ідеограмами залежно від функцій, які вони виконували у
слові. Усі зазначені у роботі графеми були фонограмами, оскільки передавали звуки мовлення.
Водночас, декілька графічних комплексів були морфограмами, функція яких полягала у точному
графічному відтворенні певних граматичних форм. Наприклад, літера ë наочно передавала фонетичні
особливості відмінювання дієслів:
Les chevaliers ki la menoënt e ki ensemble od li erroënt [25: 83-84];
літера é – дієприкметників минулого часу: Il los absols et perdonét [8: 222];
сполучення ее – відтворення жіночої особи однини: Se s'amors ne m'est donnee [24: 15];
трилітерні графеми еаu та іаu – множину певних частин мови:
Tous ceaus qui i alerent ne vous vueil deviser [13: 52] Les anguiles et les barbiaux [11: 17];
літера ç фіксувала відмінювання дієслів у третій особі множини минулого часу дійсного способу:
Que la pie ne s’aperçut. Baraz, qui son frere deçut [26: 63-64];
літери s, x та z виступали показниками множини різних частин мови:
Asez est mielz, qu’il i perdent les testes. Ne nus aiuns les mals ne les suffraites [14: 55, 57].
Li ciex fu clers et estelez [11 :379] de sa moillier out deus enfanz [ 25: 34] ;
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графема еt відображала графічну форму третьої особи однини дієслів минулого часу:
Mais nepurhuec mun pedre me desirret, Si fait ma medra plus que femme qui vivet [8: 206-207].
Певні графеми виконували й ідеографічну функцію, яка виражалася у демонстрації, що деякі
фонеми знаходилися у зяянні. Застосування такого графічного засобу надавало слову особливого
експресивного образу та підкреслювало авторський стиль письма. Цю функцію виконували літери ä,
ї, ü, y, а також сполучення, у складі яких знаходились подвоєні літери: аа, ее, іі, оо та графема ое, яка
пізніше злилася у єдиний графічний знак œ. Наприклад:
Prist puis que je çäenz entray [22: 59]. Et a dïable·s comandat [8: 126]. C’est la celée plus seüre. Souz la
plus umble vesteüre [16: 11013-11014]. Od voz caables avez fruiset ses murs [14: 233] ... fors de cinglant ou
de roorte [22: 1185]. Que sa proeise nen afirge [17: 192].
Таким чином, значна кількість старофранцузьких графем, що передавали голосні та приголосні
фонеми були наділені додатковою інформацією, крім відповідності усному мовленню. Отже, графічна
система старофранцузької мови складалася з: фонограм, або функціональних графем, які у
старофранцузькій мові представлені двома видами: власне фонографічними фонемами, що позначали
конкретний звук та діакритичними, функція яких полягала в уточненні прочитання інших літер,
зокрема тих, які знаходилися у зяянні; морфограм, або нефонологічних функціональних графем, які
відображали граматичні категорії певних частин мови; ідеограм, графем за допомогою яких
створювався особливий експресивний графічний образ слів та підкреслювався авторський стиль
написання. Отже, графічна система старофранцузької мови була одночасно фонографічною й
ідеографічною та представляла собою певну варіативність використання принципів і функцій
графічних засобів з метою максимально чіткої та точної передачі як фонетичної, так і морфологічної
інформації.
У подальшому перспективним представляється детальне вивчення особливостей фонографічного
та ідеографічного розвитку літерних комплексів для передачі голосних та приголосних фонем
середньофранцузької мови (XIV-XVст.).
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Сидельникова Л. В. Полисистемность буквенных графических комплексов старофранцузского
языка.
Статья посвящена изучению фонографических особенностей старофранцузского языка,
установлению основных графических средств для передачи на письме гласных и согласных фонем,
анализу функциональной нагрузки различных типов графем старофранцузского письма. В статье
впервые исследован фонографический инвентарь французского языка IX-XIII веков, основываясь на
принятую систему классификации графем – от однобуквенных до многобуквенных комплексов.
Sydelnykova L. V. Polysystemacy of Alphabetic Graphic Complexes in Ancient French.
The article is devoted to the study of phonographic peculiarities in Ancient French, to the identification of
main graphic resources for the vowel and consonant phonemes transfer, to the analysis of functional
capacities of different graphemes in Ancient French writing. The article deals with the phonographic
inventory research in the French of the IX-XIII centuries, based in the adopted grapheme system – from
single-letters to multi-letters complexes.
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КОНОТАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСЕМ КЛАСУ ' – אותЛІТЕРА, БУКВА' В МОВІ ЇДИШ:
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
Аналізуючи лінгвокультурну специфіку поняття "буква" в мові їдиш, стаття розкриває особливості
мовних конотацій новоєврейських лексем класу ' – אותлітера, буква' в порівнянні з українськими,
російськими та англійськими. Встановлено, що, на відміну від денотативно еквівалентних лексем
решти досліджуваних мов, новоєврейські лексичні одиниці, які містять компонент אות, нерідко
позначені релігійними, естетичними та іншими культурно маркованими конотаціями, причому
позитивні конотації превалюють над негативними.
Широко відомо, що характерним компонентом значного масиву новітніх лінгвістичних
досліджень є принцип менталізму, який передбачає відмову від самодостатньої дескрипції певного
мовного матеріалу та декларує необхідність проникнення "по той бік" останнього з метою осягнення
відповідної системи знань, цінностей та стереотипів мовної спільноти, яка вивчається. Однак, попри
широку розповсюдженість даного підходу в усій множині його конкретних інтерпретацій (праці
Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюнової, І. М. Кобозєвої, М. І. Толстого, О. О. Селіванової та багатьох
інших), він, наскільки нам відомо, жодного разу не залучався для комплексного та детального
вивчення особливостей корпусу уявлень мовців щодо самого феномена мови їхнього спілкування.
Попри безумовну перспективність подібної постановки питання взагалі та його підкреслену
актуальність в аспекті дослідження мов, які зникають, зокрема, лінгвокультурна специфіка лексикосемантичного поля "побутова філологія" в мовній практиці різних народів світу залишається вкрай
малодослідженим явищем.
Очевидним є той факт, що жанр та об’єм окремо взятої наукової статті не дають можливості для
розв'язання проблем подібного рівня складності, стимулюючи натомість дослідницький пошук у
даному напрямку та наукову дискусію з приводу отриманих результатів. З огляду на це, метою
пропонованої статті є дослідження одного з центральних елементів лексико-семантичного поля
"побутова філологія" в мові їдиш, а саме лексем класу ' – אותлітера, буква' в порівнянні з
українськими, російськими та англійськими денотативно еквівалентними словниковими одиницями.
Об’єктом дослідження є лінгвокультурна специфіка світоглядних установок мовців з даного
питання, які репрезентовані системою "мовних конотацій" лексем вищезгаданого класу (предмет
дослідження), тобто "масово вживаних, усталених мовленнєвих конотацій, які сприйняті всіма
прошарками лінгвокультурної спільноти" [1: 65]. Матеріалом дослідження слугують 36 слів та
виразів, які були отримані методом суцільної вибірки з найбільш досконалого на сьогодні Великого
словника їдиш Й. Йофе та Й. Марка [2], а також доповнені ілюстраціями з інших словників, художніх
текстів та джерел історико-культурного характеру.
Оперування поняттями "конотація", "конотативне значення" тощо потребує конкретизації змісту
останніх з огляду на відсутність єдиного підходу до розуміння їхньої природи та функціональних
характеристик [3: 92-93]. Вище вже йшлося про те, що ми приймаємо точку зору Л. І. Зубкової на
дихотомію мовленнєвих та мовних конотацій. З огляду ж на мету дослідження та специфіку
залученого матеріалу, конотація тлумачиться нами слідом за В. І. Говердовським як лінгвістична
характеристика, яка "показує направленість не значень, а співзначень (додаткових значень) слів" [4:
72] та "йде не від раціональної, а від емоційної сфери психіки мовця" [4: 72]. При цьому вважаємо за
доцільне наголосити на об’ємності поняття конотації в трактуванні науковця, який зазначає: " …
вийшовши далеко за межі експресивно-оцінювально-стилістичних рамок … вона захопила вже
соціально-політичні, морально-етичні, етнографічні та культурологічні поняття, які так чи інакше
відображаються в мові" [4: 71].
Наведене зауваження видається принциповим, насамперед, з огляду на те, що дослідження
специфіки конотативного значення новоєврейських лексем неможливе без врахування відповідних
прецедентних феноменів давньоєврейської культурної традиції. Порівняємо, наприклад, вислів на
їдиш ( – ווי אין פּסוק שטעהטдосл.) "як зазначено в біблійному вірші" з російським как по (на)писаному,
який пропонується в якості еквівалентного в словнику Солдатова [5].
Для носія російської мови очевидно, що наведений вираз є розмовним та, до певної міри,
іронічним, – адже експлікований у ньому факт реального життя ніби глузливо вивищується над
нездійсненними практично, проте формально імперативними стандартами різноманітної писанины.
Порівняємо, зокрема, синонімічні вирази без сучка, без задоринки та как по маслу, де відчутною є
© Сингаївська А. В., Зорницький А. В., 2011
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якраз сема механістичності, байдужості до змістового наповнення контексту; порівняємо також
ничего не попишешь, писака, борзописец, дело идет – контора пишет (" – Позвольте, товарищи, у
меня все ходы записаны! – Контора пишет, – сказал Остап") [6: 253], вилами по воде писано, бумага
все стерпит та особливо укр. розм. як книжка пише, де поодинокі приклади типу что написано
пером, не вырубишь топором не лише не змінюють загального співвідношення, але й, навпаки,
доповнюють вищенаведений перелік прикладів, оскільки одним із відтінків значення даного виразу є
якраз констатація негнучкості, мертвості писаних норм порівняно з вимогами живого, а тому
мінливого життя (пор. мертвая буква закона). А отже, "писаність" мислиться не як позитивний
еталон, порівняно з яким аналізується дія, а здебільшого як іронічний псевдоеталон останньої (пор.
також приклад від супротивного – слова з роману О. Солженіцина "У колі першому" про
літературного критика-пристосуванця: "Эрнст не только писал складно, но и правильно, складно
говорил, не жуя, не покидая фраз, даже когда горячился" [7]).
Натомість у відповідному виразі на їдиш актуалізується, передусім, конотація книжності (адже
Тору зазвичай цитують у давньоєврейському оригіналі), а також морально-релігійна конотація
припустимості певної дії, наявність авторитетного прецедента останньої, тоді як вторинні іронічні
конотації можуть бути лише оказіонально-авторськими. Порівняємо, наприклад, наступні фрагменти
текстів Шолом-Алейхема:  די, שכל און חרטה, שרײ צעזעצטערהײַט-  צעקה הנערה:״װי אין פּסוק שטעהט געשריעבען
[ בײדע זאכען קומען תּמיד צו שפּעט״8: 48] – "Как в Писании сказано: "И возрыдала отроковица", – плачь,
хоть надорвись! Разум и раскаяние – обе эти вещи всегда приходят слишком поздно" [9: 52];  רבּוֹת-״
 שטעהט בײַ אונז געשריעבען אין דער הײליגער תּורה? פערטײַטשען דעם פּסוק בעדארף איך, אזױ רעכט זיך- מחשׁבוֹת בּלב אִיש
 ״דאָס בעסטע פערד: דאָס הײסט אױף פּראָסט יִודיש איז דאָ א װערטעל,עליכם; גאָר בלשון אשכּנז גערעדט- רב שלום,אײך נישט
 דער קליגסטער מענש אײן עצה״,[ בעדארף האָבען א בײַטש8: 33] – "Много замыслов в сердце человека" – так,
кажется, сказано в Священном писании? Объяснять вам, реб Шолом-Алейхем, что это значит, как
будто нет нужды. Но есть у нас поговорка: "И резвому коню кнут нужен, и мудрому человеку совет
требуется" [9: 39-40];  אָט האפּסט דו א פּאטש!״, טביה, אנטלױף, מאך איך צו מיר אלײן,[ ״ויברח יעקב8: 46] – "И
бежал Иаков, – сказал я себе. – Удирай, Тевье! Уноси ноги, не то и тебе влетит!.." [9: 50]; та,
відповідно, ״א שטיקעל גליק‚ װאָס איך האָב מיך דערמאָהנט אינ׳ם פּסוק׃ לנכרי תשיך מיט פּאָליציע דארף מען װיסען‚ װי אזױ
״...[ צו האנדלען8: 138] – "К счастью, я вспомнил, что в Писании сказано: "Иноземцу отдавай в рост", –
с полицией надо уметь ладить…" [9: 114], де іронічний ефект досягається виключно за рахунок
контекстуальної недоречності наведеної цитати, а також додаткового авторського коментаря щодо
нового оказіонального змісту, який експлікується. В якості ще одного прикладу наведемо
надзвичайно переконливий фрагмент із тексту М. Мойхер-Сфоріма:  האָט אײדער אַ מאָל אין דעם שטעדטיל... ״
 מען האָט אױפגעמישט אַ, װי אַזױ מען איז דאָס געלױפען אָנקוקען אױף חירושים, האָט איר בעדאַרפט זעהן,גרא געבראכט אַ טײטעל
... ! אָט דער טײטעל װאַקסט דאָך פון ארץ ישראל, דער טײטעל שטעהט אין חוּמש! סטײטש דער טײטעל, אַז תּמר,חוּמש און געװיזען
 דאָס כּוֹתל מערבי, דער מוטער רחל׳ס קבר, אָט איז די מערת המכפּלה, אָט געהט מען איבער דעם ירדן,ארץ ישראל איז פאַר די אױגען
 ״... [10: 10] – "Случилось однажды, что кто-то привез в местечко финик. Посмотрели бы вы, как
сбежались глазеть на это чудо! Раскрыли Пятикнижие и удостоверились, что финик упоминается в
Библии! Подумать только – финик, вот этот самый финик родом из страны Израиля! … Казалось,
вот она, земля обетованная, перед глазами: вот переходят через Иордан, вот гробница праотцов,
могила праматери Рахили, западная стена иерусалимского храма…" [11: 77].
Таким чином, вдумливе порівняння вищенаведених виразів дає змогу не лише констатувати
досить відносну еквівалентність останніх, але й зробити наступні принципові висновки:
а) лінгвокультурний простір їдиш у певній частині збігається з відповідними параметрами
давньоєврейської мови, причому за таких умов має місце свідоме самопорівняння однієї (побутової та
подекуди народно-іронічної) культури з іншою – еталонною та сакральною; та
б) лінгвокультурні уявлення носіїв російської та новоєврейської мови щодо "письма", "писаного
тексту" тощо є істотно відмінними: для перших культурно привілейованим виступає усне мовлення
(можливо, з огляду на специфічну "антропоморфність" висловлюваної при цьому думки, яка
зароджується та вербалізується в контексті безпосереднього міжособистісного спілкування), для
других еталонним є сакральний писаний текст, який час від часу підлягає "озвучуванню"
(в тому числі, подекуди іронічному) відповідно до конкретних вимог контексту. Порівняємо слова з
надзвичайно значущої для мовців їдиш пісні М. Варшавського, яка стала народною: ,״אַז איהר װעט
 קוקט אין זײ אַרײן!״/, זאָלט איהר פון די אותיות כח שעפּען/, ױסגעמוטשעט זײן/, דעם גלות שלעפּען,[ קינדער12: 16] – "І коли
… ви будете змучені марудним життям у вигнанні, з літер мусите черпати силу, отож вдивляйтеся
в них!", – говорить рабин, навчаючи дітей єврейському алфавіту, причому контекст дозволяє
однозначно інтерпретувати пропоновані ним знання як перший крок до опанування текстів Тори: ... ״
 צי דאַרף דער מענש נאָך מעהר?״/,[ גליקליך דער װאָס האָט געלערענט תורה12: 15]
– " … щасливий той, хто вивчав Тору, – хіба треба людині чого-небудь іще?" – порівняємо,
відповідно, відсутність в російській мові більш-менш усталених та розповсюджених виразів, які
містили б згадку про (Священное) Писание. Цікаво відзначити, що останній висновок повністю
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відповідає результатам порівняльних досліджень у сфері культурології щодо ступеня сакральності
біблійних текстів у релігійній практиці іудаїзму та християнства, з приводу чого С. С. Аверинцев
констатує: "Як відомо, Церква запозичила з іудейської традиції не лише (розширений) старозавітний
канон, але й, що ще важливіше, тип ставлення до канону ("Тора з небес")… Щоправда, ведучи мову
про … тонкі нюанси, варто зазначити, що культ книги в християнстві не такий абсолютний, як у
пізньому іудаїзмі… Згідно з новозавітним висловом, "буква вбиває, а дух животворить"; і недаремно
літери новозавітного канону не підлягали благочестивому підрахунку, як букви іудейського канону.
Іудаїзм і слідом за ним іслам розробляли доктрину про споконвічне буття сакрального тексту
(виділення автора – А. С., А. З.) … але в християнстві місце цієї доктрини посідає вчення про … буття
Логоса, причому останній тлумачиться як особистість ("іпостась")" [13: 206-207].
У подібному контексті одним із найбільш характерних та цікавих для нас явищ постає незмінне
використання їдиш традиційних "квадратних" ( קװאַדראַט־אותיות,[ )פירקאַנטיקע2: 835] букв
давньоєврейського алфавіту ()אלף־בּית, а також збереження відповідного напрямку письма – справа
наліво. Про підкреслену важливість саме культурної складової аналізованого феномена свідчить одна
з новоєврейських назв даних літер, а саме [ אותיות התּורה2: 835], яка дослівно означає "літери Тори".
При цьому цікаво відзначити наявність у новоєврейського ' – אותбуква' омографічного та, безумовно,
етимологічно спорідненого ' – אותзнак', 'ознака', 'знамення', яке також містить сему наочної
репрезентації та специфічно "цупкої" матеріальності, звідки маємо вирази: ' – אות־אמתгарантія,
запорука' та ' – אות־בּריתзнак союзу, об’єднання (васального)'. Порівняємо, відповідно, наступні
приклади:  געבּן אַן אות־אמת זײ זאָלן לאָזן לעבּן איר גאַנצע משפּחה״..." – ״רחבֿ האָט געבעטן די מרגלים זאָלן אירРаав
попросила розвідників, щоб ті пообіцяли (досл. "дали істинний знак"), що залишать у живих усю її
родину"; " – ״װי אַן אות־בּרית האָבּן דוד און יהונתן זיך געבּיטן מיט זײערע מלבּושים״На знак дружби Давид та
Йонафан обмінялися одягом" [2: 833]. Як бачимо, наведені факти переконливо свідчать про те, що у
лінгвокультурній свідомості мовців їдиш букви давньоєврейського алфавіту постають як своєрідне
матеріальне свідчення валідності констатованого іудаїстським каноном стану речей, запорука
розгортання новоєврейської культури саме як "єврейської".
Крім того, в повній відповідності з констатованим вище періодичним культурно значущим
"озвучуванням" сакральних текстів, лексема ( אותу значенні 'літера, буква') може бути узуально
реалізована й у значенні 'звук' і навіть 'слово' – при цьому надзвичайно характерною є та обставина,
що подібне слововживання автори словника супроводжують позначками "архаїчне" та "зустрічається
у релігійній літературі ([ ")אין פרומער חקירה־ליטעראַטור2: 832]. З одного боку, даний факт постає як
свідчення притаманного багатьом давнім мовам об’єднання близьких значень у межах єдиного слова
(пор. давньоєврейське ' – דברслово', 'предмет', 'діло' [14: 461] та ' – נוסהстиль', 'текст' та 'зміст' [5]). З
іншого боку, маємо не менш цікавий вираз אותיות־הדיבּור, до якого відсилає попередня словникова
стаття, і який може означати: 1. суму звуків певної мови (пор. пропонований приклад: ״די װעלט איז פול
 אָבּער דער מענטש האָט נאָר זײַנע אותיות־הדיבּור״,מיט קלאַנגען, який лише за рахунок утрати денотативної
точності можна перекласти на літературну українську мову як "Світ сповнений звуків, однак лише
людині властиві особливі звуки – звуки мови"; більш точним був би переклад: " … лише людині
властиві звуки, які в своїй сукупності становлять звуки особливого типу – мову") та 2. суму слів у
мові індивіда (пор. укр. лексикон) [2: 835]. Як бачимо, подібне слововживання пов’язане зі
специфічною сегментацією явищ оточуючої дійсності (на денотативному рівні) та не має паралелей в
інших аналізованих мовах.
Натомість в українській та російській мовах реалізація лексеми "буква" у значенні 'звук' є
можливою лише оказіонально, в побутовому спілкуванні та в специфічному контексті – наприклад,
коли дитину вчать читати (пор. це буква "б", "м", "й", а не "бе", "ем", "йот"). Однак у нормативному
літературному мовленні лексеми "буква" та "звук" демонструють низку досить прикметних
особливостей. В обох згаданих мовах лексеми класу "звук" (на власне словниковому рівні) фактично
позбавлені будь-яких відчутних емоційно-оцінювальних конотацій, тоді як у лінгвокультурному
вимірі проблеми дані лексеми, як уже зазначалося, постають як привілейовані (пор. широко відомі
приклади: "Москва… как много в этом звуке / для сердца русского слилось!" [15: 307], "Высокой
страсти не имея / Для звуков жизни не щадить…" [15: 189]; пор. також солов’їна мова, де
актуалізується якраз слухове сприйняття експлікованого поняття тощо). Однак лексемам класу
"буква", навпаки, властиве негативне конотативне забарвлення і, до того ж, досить насичене. Так,
порівняємо укр. букваліст, буквоїд, буквоїдство, буквоїдський; рос. буквалист, буквоед, буквализация,
буквоедствовать; зазначимо також можливість ненормативної реалізації рос. буквоед у значенні 'піп'
[16: 70] (при цьому негативна конотація зберігається, пор. жаргонізм Библия – 'гральні карти'), а
також рос. букварь як синонімічного щодо відверто презирливого салага [16: 70] – 'солдат або матрос
нового набору' [16: 823]. Як результат власних спостережень наведемо також укр. розм. буквар яке,
судячи з контексту, є еквівалентним щодо рос. розм. чайник, та має відповідну іронічно-презирливу
конотацію. Порівняємо також надзвичайно цікавий приклад культурно значущої градації відповідних
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понять, на який вказував свого часу російський літературознавець С. Д. Кржижановський: "от идей
слова остались, а от слов, остались буквы" [17].
Однак у мові їдиш конотативне значення лексем класу  אותє досить амбівалентним, що,
найвірогідніше, пояснюється змішанням старих – тобто власне давньоєврейських, а також, умовно
кажучи, талмудичних (здебільшого позитивних) – та новочасних (як показано вище, негативних)
конотацій, які запозичувалися з інших мов разом із відповідними словами та виразами. Серед
останніх знаходимо: ' – טױטער אותмертва буква (закону)' [2: 833]; ' – לױטן)על־פּי( אות פון געזעץзгідно з
буквою закону', причому подекуди "не рахуючись з обставинами часу та оточення" [2: 833]; נישט
 – נאָכגעבּן אַן אותдосл. "не поступатися буквою", 'не поступатися (навіть) у дрібницях; демонструвати
непоступливість, упертість' [2: 833]; ' – איבּער אַן אותчерез дрібницю (сперечатися і т.п.)' [2: 832] та
' – אותיות־פרעסערбуквоїд' [2: 835]. Та все ж варто зазначити, що й конотації протилежної направленості
є досить відчутними. Порівняємо:  – מיט גאָלדענע )גילדערנע( אותיות פאַרשרײַבּן אָדער דרוקןдосл. "записувати
або друкувати золотими (позолоченими) літерами", 'високо цінувати; прославляти' [2: 833];
 – װאַנד אותיותдосл. "настінні літери", 'напис (повчальний), який вішають на стіну помешкання або
іншого приміщення як прикрасу' [2: 833];  אותיותלעך, – קלײנע אות)י(עלעךдосл. "маленькі буквочки",
'дрібний шрифт (яким друкують примітки до основного тексту, а також коментарі до Талмуду)',
звідки, відповідно, маємо вислови:  אותיותלעך, – זײַן בּאַהאַװנט אין די קלײנע אות)י(עלעךдосл. "знатися на
маленьких буквочках", 'бути добре освіченим' або 'бути вченим, книжником' та אַרײַנקוקן אין די קלײנע
 אותיותלעך,' – אות)י(עלעךчитати (охоче) рабиністичну літературу' (пор. пропонований приклад: ״איך בּין
 פונדעסטװעגן האָבּ איך ליבּ אַרײַנצוקוקן אין די קלײנע אותיעלעך״," –אַפֿילו אַ פּראָסטער ייִדХоч я і простий єврей, але
люблю посидіти над дрібними буквочками") [2: 833] та низка інших словникових одиниць, значення
яких ми детально розглянемо нижче. Натомість надзвичайно цікавим у порівняльному аспекті
видається вислів  – ניט קענען קײן צורת אותдосл. "не розрізняти літер на вигляд", з приводу чого
надається пояснення ״זײַן אַ װיסטער עם־האָרץ״, тобто "бути цілковитим "ам ха-арец" [2: 833], де останній
компонент (досл. "народ землі (території)") зустрічається ще в давньоєврейській полемічній
літературі [18: 16 – 17] та є контекстуально близьким до укр. кугут, рос. мужлан та англ. redneck. При
цьому очевидно, що за обсягом денотативного значення наведені вирази близькі до аналізованих
вище укр. буквар, буквоїд та рос. букварь, буквоед, однак їх конотативне забарвлення є істотно
відмінним: якщо "не розрізняти літер на вигляд", тобто "бути цілковитим "ам ха-арец" –
надзвичайно принизливо, тоді, відповідно, "знатися на маленьких буквочках", бути, так би мовити,
"буквоїдом навпаки" – надзвичайно престижно; однак в українській та російській мовах подібна
логіка не спрацьовує, оскільки конотативне забарвлення укр. та рос. буквар, букварь і буквоїд,
буквоед, на нашу думку, постає як цілком співмірне, більш-менш однаково презирливо-іронічне, тоді
як будь-які усталені позитивні конотації "буквоїдства" в уявленнях відповідних лінгвокультурних
спільнот повністю відсутні (пор. натомість книжный червь, книжная крыса, начетник,
начетничество тощо).
Характерною рисою новоєврейського світогляду, яка вербалізується в лексемах класу אות, є
відсутність притаманної українській та російській мовам опозиції, яка, щоправда, може підлягати
нейтралізації – пор., відповідно, укр. згідно з буквою, згідно з духом і згідно з буквою та духом
(закону) (пор. також вищенаведене твердження: "буква вбиває, а дух животворить"). Натомість у їдиш
маємо надзвичайно специфічні вирази  – אותיות פון מחשבֿהдосл. "букви думки (род. відм.)", 'вираження,
втілення (думки)' (пор. пропонований приклад: ״..." – ״מחשבֿה איז אױף אַ בּחינה פון אותיות פון מחשבֿהДумка
немов складає екзамен перед словами (в яких втілюється)…") [2: 835] та  – אותיות מחכּימותдосл. "букви
роблять розумним" (пор. наведені тлумачення щодо змісту виразу: ״ס׳איז בּעסער צו לערנען פֿון אַ ספֿר אײדער
 דער ענין װערט דעמאָלט קלאָרער״, בּעל־פּה1. – "Вчитися краще по (священній) книзі, ніж усно, – ясніше
вимальовується зміст" та 2.  בּאַװײַזט קלאָר״, געשריבּן אָדער געדרוקט," – ״אַ מקורПершоджерело (писане або
друковане) чітко вказує") [2: 835]. При цьому очевидно, що подібне слововживання, особливо в
першому випадку, не є узуальним для української або ж російської мов, і саме тому може виступати
як переконливий художній оказіоналізм (пор. знамените: "Ужель загадку разрешила? / Ужели слово
найдено?") [15: 302]. Не зовсім ясним, з іншого боку, залишається питання про точне значення
лексеми  אותיותу контексті виразу אותיות פון מחשבֿה, тобто  ״אותיות״як "букви" чи як "слова". На нашу
думку, перевагу варто надати саме першому варіанту, на підтвердження чого маємо ще один
показовий приклад: אותיות פּורחות, тобто  – די אותיות צעפליִען זיךдосл. "букви розлітаються" (повністю
вираз звучить як  אָבּער די אותיות פליִען אַװעק״," – ״די פּאַרמעטן בּרענעןпергаменти горять, але букви
розлітаються геть") [2: 835]. З приводу цього наведемо коментар С. С. Аверинцева, з яким повністю
погоджуємося: "…римські солдати спалювали живцем одного … книжника разом із святинею його
життя – … сувоєм пергаменту. "Його учні запитали … : "Що ти бачиш?" Він відповів: "Сувій згоряє,
але букви розлітаються геть!" Літери … книги – це живі, … окрилені істоти, які возносяться на
небеса. Звичайно, в цьому образі виражає себе загальнолюдська ідея – книгу можна спалити, але
записане в ній слово безсмертне. Однак цього разу загальнолюдська ідея отримала зовсім не
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загальнолюдську, а дуже й дуже специфічну форму: мова йде не про безсмертя "слова", або "духу",
або "розуму", а про безсмертя "букв". Навіть відсторонений вогнем від матеріальності сувою, … текст
залишається текстом та складається з букв" [13: 194] (пор. також не менш культурно специфічний
вираз  – אותיות דרבּי עקיבֿאдосл. "букви рабі Аківи", назва мідраша, в якому подається містичноалегоричний коментар щодо назв літер єврейського алфавіту) [2: 834 – 835].
Цікаво відзначити, що в досліджуваному аспекті проміжне положення між українською та
російською мовами, з одного боку, та мовою їдиш, з іншого боку, займає англійська мова: так само,
як і перші, вона містить вирази на кшталт letter-bound – 'буквалістський, буквоїдський' та letter-bound
person – 'букваліст, буквоїд', визнає різницю між "буквою" та "духом" (in letter and in spirit) тощо,
однак водночас англійським лексемам класу letter нерідко властива нейтральна (letter for letter –
'дослівно, точно'; to the letter – 'буквально, точно'; пор. абсолютно еквівалентні новоєврейські вирази
[ אות פאַר אות2: 832] та, відповідно, [ )אות־בּאות2: 833], а подекуди й позитивна конотація: to know smth
the letter – 'знати що-небудь ґрунтовно, належним чином'; letters – '(художня) література', man of letters
– 'письменник'; the profession of letters – 'письменницький фах' тощо [19: 344]. Пояснити згадані
закономірності допомагають, як нам здається, два основних чинники: по-перше, належність
англійської мови до спільної з їдиш західної групи германських мов та, по-друге, вагомість
історичного впливу протестантизму на процес формування англійської нації та, відповідно,
англійської мови (оскільки останній, як відомо, повернув широким масам населення можливість
самостійно читати та тлумачити сакральний текст і його букву), що, однак, потребує окремого
дослідження.
Іншими можливими відтінками конотативного значення лексем класу  אותу мові їдиш є практично
невідома решті аналізованих мов культурно привілейована конотація естетичної довершеності,
каліграфічності (пор. натомість російський вираз писать как курица лапой, який означає не 'писати
некрасиво', а 'писати нерозбірливо'), а також релігійна конотація, яка, зважаючи на низку
прецедентних феноменів, постає з власне друкарської специфіки матеріальної презентації літер (пор.,
відповідно, укр. курсив, жирний шрифт тощо, які позбавлені будь-якого конотативного значення). Як
результат, маємо вирази: ' – איבּערגעהאַקט)ער( אותпогано написана літера, буква з дефектом' (пор.
пропонований приклад: ,״און אַז דער בּעל־קורא געפֿינט אַמאָל שבּת בּײַם לײענען אַן איבּערגעהאַקטער אות אין דער תּורה
״..." – מאַכט ער אַ גװאַלדІ ось минулої суботи, читаючи прихожанам Тору, читець знаходить там погано
написану букву – і в крик…") [2: 832];  – װאַסער־אותיותдосл. "водянисті літери", 'нечіткі літери; літери,
які стерлися' [2: 833]; ' – די לעצטע אותיותостанні літери (сувою) Тори', з приводу яких існувала традиція:
"закінчуючи писати сувій Тори, писець з особливим смиренням писав: "( ״לעיני כּל ישׂראל״пред глазами
всего Израиля" [Втор. 34, 12] – А. С., А. З.), або ж залишав деякі літери недописаними. А після цього
найбільш шановані члени громади вважали за честь дописати ніжку літери ל, верхівку літери  שтощо"
[2: 833];  – קידוש־לבֿנה־אותיותдосл. "літери молитви (нового) місяця", 'великі літери; чіткий друк (щоб
можна було прочитати при місячному світлі, як цього вимагає відповідна релігійна практика)' [2:
833];  – אותיות צאינה וראינהдосл. "букви старовинного перекладу Тори на їдиш (для жінок, яких не
навчали давньоєврейської мови)", 'шрифт, яким надрукований переклад П’ятикнижжя на їдиш' [2: 835]
тощо. В якості ще одного прикладу наведемо надзвичайно характерний фрагмент із оповідання
Ш.-Й. Агнона "Тейла" (в оригіналі на івриті): "Я тебе буду говорить на идише, а ты пиши на лошн
койдеш (тобто на " –לשון־קודשсвятій мові", івриті; тут і далі виділено автором, графічна репрезентація
літер та слів наша – А. С., А. З.)" … "А теперь, сыночек, постарайся и напиши ламед ( )לс высоким
хвостом. Написал? Покажи, как вышло. Нельзя сказать, чтобы некрасиво, а все-таки надо хвостик
выше. Теперь, сыночек, напиши рядом коф ()כּ, а за ней бейс ()ב, а после нее вов ()ו. Вов, я сказала. А
теперь далет ()ד. И вот вышло лихвод (' – לכּבודна честь'). Очень красиво. Тот, которому ты пишешь,
стоит красивого письма" [20: 64 – 65] (пор. за контрастом рос. крючкотвор, де всі літери презирливо
тлумачаться як позбавлені естетичної цінності та будь-якої "олюдненості" крючки).
Цікаво відзначити, що подекуди графічний образ відповідних літер міг виступати як основа для
усталеного порівняння, асоціації тощо, причому певні паралелі цьому знаходимо й у старовинній
російській мові, яка за окремими параметрами (наприклад, дореформеним алфавітом) ще мала певні
культурно значущі зв’язки з церковнослов’янською мовою як джерелом "книжності". Так, у їдиш
знаходимо вирази:  – קוֹצוֹ־של־יודдосл. "хвостик букви "йуд" (")י, 'дещиця, краплинка (чогось)' [21]; ניט
[ קענען קײן צלם פון קײן אלף5], тобто "не бути здатним відрізнити хреста від літери "алеф" (")א, або ж ניט
קענען מאכן קיִיִן צלם פאַר אַן אלף, тобто "not to know even how to write a cross", "не вміти й хреста
поставити (щоб вийшла "алеф")" [22: 429], де перший варіант видається більш достовірним, – 'бути
темним, неосвіченим'. З іншого боку, в російській мові знаходимо вирази: на ять (сделать что-либо)
– 'дуже добре, чудово'; юс або юс-юсыч [23: 767 – 768] – '(нечистий на руку) знавець судових
процедур; крутій' тощо.
В якості висновків наведемо деякі підрахунки. Серед тридцяти шести досліджених словникових
одиниць, які містять компонент אות, маємо: одиниць, які позначені різними відтінками релігійної
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конотації – 10 (28 %); одиниць, для яких характерна культурно детермінована або естетично
забарвлена позитивна чи негативна конотація, яка пов’язана з особливостями графічної презентації
літер – 9 (25 %); випадків позитивної конотації грамотності (знання букв), писаності, здатності бути
експлікованим за допомогою літер тощо – (включаючи одиниці, які вже розглядалися як релігійно
забарвлені) 8 (22 %), (за винятком таких одиниць) 6 (17 %), серед яких випадків позитивної конотації
писаної букви на відміну від живого мовлення – 1 (3 %); випадків негативної конотації формальності,
"мертвості" писаних літер на відміну від живого мовлення – 4 (11 %).
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Сингаевская А. В., Зорницкий А. В. Коннотативное значение лексем класса ' – אותбуква, литера' в
языке идиш: лингвокультурный аспект.
Анализируя лингвокультурную специфику понятия "буква" в языке идиш, статья раскрывает
особенности языковых коннотаций лексем класса ' – אותбуква, литера' в сравнении с украинскими,
русскими и английскими. Установлено, что, в отличие от денотативно эквивалентных лексем
остальных исследуемых языков, новоеврейские лексические единицы, содержащие компонент אות,
нередко отличаются религиозными, эстетическими и прочими культурно маркированными
коннотациями, причем позитивные коннотации превалируют над негативными.
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Syngaivska A. V., Zornytsky A. V. The Connotative Meaning of  אותClass Lexemes in the Yiddish
Language: a Cultural-Linguistic Study.
Analyzing the cultural-linguistic peculiarities of the notion 'letter of the alphabet', the paper highlights the
stable connotations expressed in  אותclass lexemes of the Yiddish language as compared with their
Ukrainian, Russian and English equivalents. It has been ascertained that unlike the corresponding lexemes
of the other languages involved the Yiddish vocabulary units sharing the element  אותfrequently convey
religious, aesthetic and other culturally conditioned shades of meaning, positive connotations prevailing
over negative.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛІЗОВАНИХ КОНЦЕПТІВ ЕМОЦІЙ
Стаття присвячена проблемі визначення теоретико-методологічних засад дослідження мовно
об’єктивованих концептів емоцій як динамічних культурно-евристичних афективно-когнітивних
одиниць експериєнційного знання, що мають мовну та лінгвокультурну специфіку. Акцентується
можливість інтегративного застосування когнітивно-дискурсивного, лінгвокультурного та
синергетичного підходів до вивчення емоційного концепту з опорою на результати асоціативних
експериментів.
Наукову парадигму сучасного мовознавства можна, передусім, охарактеризувати інтегративними
тенденціями у пізнанні світу дослідниками, лінгвокреативністю, синтезом когніції та комунікації [1],
поліпарадигмальністю та орієнтацією на людину. Розуміння мови як "динамічного
антропоорієнтованого феномену" [2: 138] вплинуло на зростання міждисциплінарного сектору у
лінгвістичних працях, у межах якого сформувалися та активно розвиваються як когнітивна
лінгвістика, так і емотіологія. У результаті все більшої актуальності набуває холістичне вивчення
концептуалізації, мовної об’єктивації та когнітивної конденсації аксіологічного емоційного досвіду,
репрезентованого у мові, оскільки пізнання світу здійснюється Homo Loquens через емоції як
неодмінну складову фундаментального змісту свідомості. Це зумовило вибір об’єкту дослідження –
вербалізованого емоційного концепту (ЕК) (у нашому випадку концепту РАДІСТЬ на матеріалі
англійської мови (американський варіант) [3]) та характер методології, прийнятої для його вивчення, яка
вбачається ефективною і для осмислення інших ЕК.
Аналіз існуючих на сьогоднішній день у когнітивній психології та когнітивній лінгвістиці
концепцій та підходів до вивчення емоцій свідчить про нерозривний зв’язок між когніцією, емоціями
та мовою [4; 5; 6] як взаємозалежними складниками афективно-когнітивної системи "свідомість –
сприйняття – концептуалізація – мова – репрезентація", що підтверджує статус мови емоцій як
об’єкту лінгвокогнітології.
Центральна лінія сучасних когнітивних студій у лінгвістиці пов’язана з вивченням концептів,
включаючи ЕК, та категорій, різних аспектів взаємодії одиниць мисленнєвого та мовного рівнів,
встановленням загальних закономірностей, принципів та механізмів їхнього співвідношення
(О. С. Кубрякова,
М. М. Болдирєв,
В. Б. Гольдберг,
С. А. Жаботинська,
М. М. Полюжин,
А. М. Приходько, І. С. Шевченко, G. Lakoff, R. Langacker, R. Jackendoff та ін.). Розгляд концепту емоції як
організуючого елементу розвідок щодо способів її мовної реалізації зумовлює комплексний характер
дослідження вербалізованих афективно-когнітивних структур. Проте зусилля більшості емотіологів
спрямовані або на параметризацію емоційно-когнітивної оцінки для диференціювання емоцій (В. В. Жура,
L. Barsalou, L. Camras та ін.), або на уточнення окремих груп вербалізаторів емоцій та виявлення набору
семантичних домінант при визначенні емотивного значення слів (Л. Г. Бабенко, М. В. Гамзюк,
В. І. Шаховський, W. Nagy та ін.). На цьому фоні вочевидь бракує робіт, присвячених всебічному
вивченню ЕК з урахуванням не тільки когнітивних, але й лінгвокультурологічних, синергетичних аспектів
явища, що досліджується. Отже, актуальність нашої розвідки – у її відповідності антропоцентричним
тенденціям розвитку сучасної лінгвогносеології, а також розробка, обґрунтування і застосування
діяльнісного інтегративного, когніто-лінгвокультурологічного та синергетичного теоретикометодологічного інструментарію для виявлення та інтерпретації структури, змісту та способів мовної
об’єктивації ЕК, що й обумовлює новизну роботи.
З точки зору репрезентації знань, включаючи знання емоційної царини, мова завжди розглядалася
як "певна форма, яка характеризується дискретністю порівняно з недискретними концептуальними
сутностями" [7: 68]. Дійсно, "мовний знак має лінійну довжину, на відміну від позначуваного ним, що
не характеризується ніякими часовими або просторовими параметрами" [8: 79]. У цьому сенсі мовна і
концептуальна картини світу є пов’язаними між собою метонімічними стосунками, зумовленими
генералізуючою функцією слова у системі мови та категоріальним характером організації самої цієї
системи. У свою чергу, формування, сприйняття та інтерпретація емоційного смислу як семіотичного
процесу характеризується складністю концептуалізації, наслідком чого є необхідність подолання
протиріччя між недискретністю ментально-емоційної царини та певною дискретністю способів її
вербалізації. Розв’язати таке протиріччя вбачається можливим шляхом когнітивного моделювання
ЕК.
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У цьому зв’язку, метою статті є обґрунтування доцільності використання теоретикометодологічних засад когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та (лінгво) синергетики для
багатовимірного вивчення вербалізованих ЕК (на основі позитивного досвіду когнітивнолінгвістичного опису концепту РАДІСТЬ [3], де радість тлумачиться як позитивна емоція, що
відчувається етносемантичною особистістю в результаті активізації певного компоненту її фонових
знань та відбивається у її концептуальній системі як ментальна репрезентація, що вербалізується).
Когніція охоплює будь-які форми осягнення світу, і, намагаючись описати процеси повсякденного
мислення, треба враховувати динамічну природу та афективний аспект когнітивної діяльності людини
[7; 9]. Оскільки між когніцією та емоцією існує нерозривний взаємозв’язок, а саме: все, що Homo sapiens
пізнає, він оцінює з позицій свого емоційного дейксису, що втілює відношення Homo sentiens до значень
побутового пізнання для свого життя (результатом чого є формування семантичної перспективи в
розумінні Ч. Філмора), можна вивести, що людські емоції є ментальними. Ментальні стани завжди
спрямовані або від чогось, або до чогось у зовнішньому світі людини. Отже, базові емоції та їхні
похідні/кластери емоцій мають подвійну когнітивно-комунікативну функцію: а) зовнішню для
взаємодії емоційних мовних особистостей у дискурсі як "когнітивно-комунікативній інтерактивній
діяльності індивідів, змістом якої є встановлення спільних орієнтирів у тій чи іншій ситуації взаємодії
на підставі конструювання концептів" [10: 3] (включаючи ЕК) та б) внутрішню – для
внутрішньомозкової інференції мовного мислення/свідомості Homo sentiens [9]. Це зумовлює якісну
специфіку емоційної форми відображення дійсності на відміну від її пізнаннєвого відображення: емоції
репрезентують не самі об’єктивні речі та явища реального світу, а суб’єктивні відносини, у яких речі
співвідносяться з потребами, цілями та мотивами мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини.
Проблема взаємодії емоції та когніції для лінгвіста вирішується "через дослідження номінації,
дескрипції та експресії емоції – їхню концептуалізацію та лексикалізацію" [4: 47]. Саме тому стрижнем
осмислення емоції має бути концепт емоції, який охоплює всебічне знання/відчуття експериєнцером
емоційного смислу та постає як сукупність асоціацій, що формується на перетині гетерогенних
чинників, які характеризують емоційно/емоціогенно взаємодіючих суб’єктів як членів певної
лінгвокультурної спільноти.
Однією з ключових проблем дослідження концепту вбачається питання необхідності його мовної
оформленості. Вчені, які працюють у річищі когнітивного підходу (Й. А. Стернін, В. В. Красних,
С. Г. Шаліков, Л. І. Бєлєхова, О. О. Селіванова та ін.) наголошують на вербалізованій формі існування
концепту, акцентуючи при цьому увагу на його національно-культурній маркованості. Г. Г. Слишкін,
навпаки, виключає обов’язкову лексикалізацію концепту, навіть підкреслюючи його принципово
невербальну природу. О. С. Кубрякова розділяє думку, згідно з якою концепти мають частково мовну
об’єктивацію, частково – образну, представлену іншими ментальними репрезентаціями [1].
Погоджуючись з точкою зору О. С. Кубрякової та її школи і узагальнюючи існуючі у різних
дисциплінах погляди на концепт, ми вважаємо, що будь-який концепт, у тому числі ЕК, як концентрат
значущого та необхідного знання для носіїв культури, як правило, вербалізується, що, однак, не є
обов’язковою умовою його існування.
Зважаючи на вищезазначене, ми визначаємо ЕК як одиницю осмисленого/усвідомленого емоційного
експериєнційного знання, якою оперує етносемантична особистість у процесі мовленнєво-мисленнєвої
дискурсивної діяльності. При цьому різні джерела формування емоційного знання (конкретно-чуттєвий
досвід, практична, науково-теоретична, мовна діяльність, невербальна комунікація, тощо) зумовлюють
розмаїття типів емоційного експериєнційного знання та його одиниць. Звідси, ЕК можна розглядати як
емоційний культурно-маркований вербалізований смисл, репрезентований у плані вираження низкою
своїх мовних реалізацій, що іманентно передають культурні цінності представників тієї чи іншої
лінгвокультури.
Відкритим залишається питання підходу до аналізу концепту взагалі та ЕК зокрема. Зазвичай
дослідник звертається до наукового підходу, який відповідає завданням, поставленим у конкретній
дослідницькій парадигмі, і будує модель, сконцентровану на описі якогось одного, актуального для
досягнення конкретної мети, аспекту змісту та функціонування концепту. Зосередимося на тих
теоретико-методологічних принципах вивчення концептів емоцій, які б сприяли більш глибокому та
всебічному розумінню такого універсально важливого об’єкта дослідження, як ЕК.
Суттєвим для опису структури та змісту ЕК і для висвітлення таким чином механізму переходу від
концепту як одиниці структурованого знання до концепту як об’єкта вербалізації вбачається розгляд ЕК
як утворення, що характеризується польовою структурою. Як відомо, польовий принцип передбачає
виявлення ядра, контент якого традиційно втілено у мовних засобах репрезентації концепту, які є
найбільш вживаними для вираження певних категоріальних значень і максимально їх віддзеркалюють,
та периферії, складникам якої притаманним є менший ступінь інтенсивності виявлення категоріальної
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ознаки. Наприклад, лінгвокогнітивний аналіз концепту РАДІСТЬ (у нашому випадку) проводився на
матеріалі прямих номінацій та 1065 метафор радості з прецедентних текстів англійською мовною
(американський варіант), отриманих методом суцільної вибірки з фразеологізмів, паремій, літературних
афоризмів, цитат, плакатів/гасл, слоганів, текстів пісень, рекламних текстів, а також відповідей
інформантів на питання анкети у межах асоціативного експерименту (АЕ) як у напряму від обраного ЕК
до засобів його вербалізації, так і у напряму від ключового слова-імені ЕК до реалізованим в узусі
когнітивним контекстам його вживання з подальшою реконструкцією ЕК на основі виявлених
концептуально-семантичних характеристик.
Отже, доцільним вбачається моделювати ЕК як багатовимірне інтегративне культурно-евристичне
ментально-афективне утворення, структура якого охоплює поняттєву (що відбиває ознакову та
дефініційну специфіку концепту), образну (що фіксує концептуальні метафори, які підтримують
концепт у мовній свідомості експериєнцера), значущісну (детерміновану місцем концепту у системі
мови) та валоративну складові, у вигляді поля, яке включає в себе чуттєво-образне ядро, базовий шар
(співвіднесений з поняттєвою складовою ЕК) та периферію (співвіднесеною з його образним
компонентом).
Виходячи з положення про те, що провідною лінгвістичною рисою концепту є його закріпленість за
певним способом мовної об’єктивації, для визначення змісту ядра ЕК (кодуючий образ УПК,
одиницями якого є наочні образи, що формуються у свідомості індивіда при емоційному сприйнятті
ним оточуючої дійсності) у мовній свідомості носіїв мови бажано звертатися до АЕ та інтроспекції.
Згідно зарубіжних лінгвоконцептологів, однією з переваг концептуального аналізу є можливість
розв’язання онтологічних питань [11], що передбачає включення до поля наукової розвідки
повсякденного знання про об’єкт дослідження. Переважна більшість сучасних концептологічних студій
базується на знанні, зафіксованому у словниках, енциклопедіях, довідниках, пареміологічних фондах
виключно, знанні, що відображає продукти наукового опису. Такий опис концепту є необхідним для
розкриття специфічних та базових, універсальних для лінгвокультурної спільноти або декількох
лінгвокультур складників концепту і є багатим матеріалом для побудови наукового, художнього,
філософського образу якогось феномену, але не є вичерпним для вивчення ЕК, що функціонує у
повсякденній мовній свідомості носія культури. Дослідження ЕК через АЕ з урахуванням психічної
специфіки етносемантичної особистості, залученої до різноманітних когнітивних контекстів життя,
передбачає звернення до таких складників концепту, як переживання, стереотипи, забобони, оцінки,
вірування, тощо, та способи їх висвітлення у мові.
Дослідження базового шару ЕК (сукупність когнітивних сегментів, виявлених на основі когнітивних
ознак, що їх утворюють) повинно включати в себе виокремлення слів-ключових репрезентантів ЕК у
певній мові та побудову семантеми ключових слів: а) шляхом аналізу словникових дефініцій та
інтерпретації ключової лексеми-об’єктиватора досліджуваного ЕК у мові; б) шляхом аналізу синонімів,
антонімів та дзеркальних симілярів ключової лексеми у межах АЕ з метою виявлення реально існуючих
у мовній свідомості представників певної лінгвокультури вербалізованих концептуальних ознак ЕК.
При вивченні прецедентно-пареміологічної периферії ЕК плідним виявляється застосування аналізу
концептуальної метафорики вербалізації ЕК і її системне структурування за допомогою методу
когнітивного мапування з метою більш наочного відображення концептуально-метафоричних
міжфреймових реляцій та динаміки утворення гібридних ментальних просторів.
Вочевидь, для вивчення ЕК, що є породженням ментальної та емоційної діяльності людини,
репрезентуючи актуальне повсякденне культурне та/або індивідуальне знання, потрібен підхід, який
уможливлює у максимально повному обсязі розкрити психофізіологічну двонаправлену природу
концепту, про що йшлося вище. Роль такого підходу, який би дозволив дослідити ЕК через призму його
функціонування на рівні свідомості звичайних представників певної лінгвокультури, де синтезується
актуальний довгостроковий та динамічний під впливом навколишнього середовища когнітивний та
емоційний досвід індивіда та/або колективу, а також збудувати функціональну модель ЕК та системи
ЕК як єдиного динамічного ментального простору людини, може виконувати синергетика. У
синергетичному вимірі мислення є процесом модифікації ЕК, а процес концептуалізації емоцій
відповідно відображає роботу мовної свідомості. ЕК спроможні породжувати нові процеси, утворюючи
нові зв’язки та асоціації. Відповідно, мислення – це взаємодія одних концептів з іншими, що
самоорганізуються. Інакше кажучи, ЕК як атрактор може, поряд з ідеями, переконаннями, патернами
поведінки, ментальними станами, входити до певних семантичних констеляцій (термін К. Харді) і,
водночас, ЕК сам є такою динамічно організованою концептуально-семантичною констеляцією,
оскільки він належить до досить стабільних систем, що зберігаються у свідомості індивіда у форматі
своїх найнеобхідніших ознак та можуть розширятися при активації (тобто при взаємодії із зовнішнім
для мовця середовищем). З цього витікає, що існує два умовних стани ЕК [5; 7; 11]: урівноважений, що
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означає доступність ЕК водночас для культурної та індивідуальної мовної свідомості у вигляді раніше
відрефлектованих та найсуттєвіших для комунікативно-когнітивних операції ознак, та нестійкий, який
характеризується свідомим або несвідомим зверненням до ЕК, що може привести до зміни структури
концепту.
Наприклад, конфігуративно-енергеальний аспект когнітивної моделі концепту РАДІСТЬ у нашій
роботі [3] дозволяє виділити лінгвоментальні інваріанти (афективні універсалії ядра та базового шару
ЕК) та розбіжності афектації як ціннісної вибірковості концептуального та мовного моделювання світу
американською етносемантичною особистістю. Метафорика ЕК відображає біфуркаційні
характеристики периферії ЕК, що вивчається, внаслідок динамічного взаємовідношення афекту та
екстралінгвального середовища. У нашому випадку це простежується а) у перевазі коефіцієнтної
концептуалізації радості (орієнтація на встановлення мети та її досягнення), тоді як у ядерній поняттєвозначущій компоненті домінує концептуалізація гедонічна, та б) у вербальній об’єктивації ментальної
репрезентації радості як оператора трьохзнакової феліцітарної логіки.
Таким чином, теоретико-методологічну основу дослідження ЕК складають теорія мовної свідомості,
принципи лінгвокогнітивного моделювання, концепції когнітивної семантики, теорія фокусування
уваги, загальна теорія метафори та теорія концептуальної метафори, експериєнційний підхід, теорії
ментальних просторів та концептуальної інтеграції, теорії лінгвістичного поля, теорія прототипів, теорія
метарепрезентації, теорії нелінійних динамічних систем та лінгвосинергетики з обов’язковим
використанням методик вільного асоціювання. Отримані у ході анкетування асоціати та дефініції
передбачається аналізувати з урахуванням інтегративного способу організації різнорідних ментальних
елементів, що створюють разом з досліджуваним ЕК єдине афективно-когнітивне констеляційне ціле.
Ця перевірена нами на практиці методологія вивчення лінгвокогнітивної структури ЕК у річищі
когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та лінгвосинергетики вбачається перспективною для
подальшого концептологічного та емотіологічного розв’язання проблем лінгвокогнітивного
моделювання різноманітних ЕК у різних типах дискурсу та різних лінгвокультурах із застосуванням
методів етносемантики та етнопсихолінгвістики.
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Шамаева Ю. Ю. Методологические принципы исследования вербализованных концептов эмоций.
В данной статье затрагивается проблема определения теоретико-методологических принципов
исследования языковых объективированных концептов эмоций как динамических культурноэвристических аффективно-когнитивных единиц экспериенциального (со)знания, которые
характеризуются особенностями языковой репрезентации и лингвокультурной спецификой.
Акцентируется возможность интегративного использования когнитивно-дискурсивного,
лингвокультурного и синергетического подходов к изучению эмоционального концепта с обращением
к результатам ассоциативного эксперимента.

Shamayeva Yu. Yu. Methodological Principles of Studying Verbalized Concepts of Emotions.
The present article focuses on the problem of determining the theoretical-methodological principles of
researching verbalized emotional concepts as dynamic cultural-euristic affective-cognitive units of
experiential knowledge that have language representation and linguocultural peculiarities of their own. The
emphasis is laid on the possibility of the integrative implementation of the cognitive-discursive,
linguocultural and synergetic approaches to studying emotional concepts with applying associative
experiment results.
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СУБТАКТИКА ПОЗИТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПОЗИТИВУ
Стаття присвячена дослідженню субтактики позитивного оцінювання, виділеної в межах основної
тактики маніпулятивної стратегії позитиву − тактики підвищення значимості співрозмовника.
Виокремлено й описано прямі та непрямі способи вираження позитивної оцінки адресата, до яких
удається мовець для здійснення маніпулятивного впливу. Охарактеризовано мовні засоби
репрезентації субтактики.
Спілкування людей є не просто обміном інформацією носіїв певних інтелектуальних систем. Воно
передбачає здійснення спеціально організованого впливу на учасника комунікації з метою зміни його
зовнішньої поведінки та/або внутрішнього світу [1: 138]. Тому не викликає подиву те, що сучасні
лінгвістичні студії позначені інтересом мовознавців до функціонально-прагматичного аспекту мови.
Останнім часом проблема маніпулювання поведінкою людини цікавить не тільки політологів,
психологів і соціологів, але й лінгвістів. Дослідженню маніпулятивного впливу присвячено низку
мовознавчих праць. Йдеться про роботи таких вітчизняних і зарубіжних учених, як Ф. С. Бацевич,
В. В. Зірка, О. В. Дмитрук, Т. Ю. Ковалевська, О. С. Іссерс, Л. А. Нефедова, М. В. Глаголєв,
В. Г. Байков, А. В. Олянич, О. С. Попова, П. Б. Паршин, Л. В. Балахонська, Ю. С. Баскова,
Л. Ю. Веретенкіна, Є. М. Мажар, О. Л. Михайлова, Т. М. Бережна, О. В. Денисюк, І. Л. Дергачева
та ін. Однак поза увагою вчених залишається маніпулятивна стратегія позитиву, яка в лінгвістиці досі
не виокремлювалася і не була предметом досліджень, тому мовні студії, присвячені аналізу
маніпулятивної стратегії, її тактик і прийомів, є актуальними.
Маніпулятивна стратегія позитиву − мовна реалізація суб’єктом впливу мети, спрямованої на
одержання вигоди чи бажаного результату шляхом повідомлення адресату приємної для нього
інформації. Основу цієї стратегії становить тактика підвищення значимості співрозмовника, суть якої
полягає у висловленні позитивної оцінки на адресу співрозмовника чи осіб, з якими він пов’язаний, а
також щодо предметів, належних йому, вираження позитивного ставлення та інтересу до нього.
Відповідно в межах тактики можна виділити субтактику позитивного оцінювання і субтактику
вираження позитивних почуттів.
Метою статті є дослідження субтактики позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії
позитиву, виокремлення й характеристика прямих та непрямих способів вираження позитивної
оцінки в межах її реалізації, здійснення опису засобів мовної репрезентації виділеної субтактики.
Під час здійснення тактики підвищення значимості співрозмовника позитивне оцінювання може
здійснюватися мовцем у прямий та непрямий способи.
Прямими способами вираження позитивної оцінки співрозмовника постають такі:
1. Повідомлення інформації про наявність у співрозмовника позитивних рис, якостей,
можливостей, влади, про його добрі вчинки, заслуги, участь у заходах, що позитивно оцінюються в
суспільстві, а також про володіння цінними предметами, майном, наприклад (обергрупенфюрер,
виправдовуючись, запобігає перед вищим у посаді):
– Ніяких "але", Ернесте, Ви знаєте, яку російські керівники мають охорону?
– Найкращу в світі охорону маєте Ви, мій фюрере (Р. Самбук).
2. Повідомлення інформації про зумовленість свого/третьої особи позитивного стану (емоційного,
психічного) присутністю співрозмовника, його діями чи якостями, наприклад: (флірт)
ГОСТРОХВОСТИЙ: Ой Євфросино Сидоровно! (встає й наближається до неї). Як послухаю вашої
розмови, аж поздоровшаю (І. Нечуй-Левицький).
Невідворотність змін, зумовлених діями чи якостями співрозмовника, може передаватися
безособовими та безособово-інфінітивними реченнями з узагальнено-особовою реалізацією,
наприклад: (управитель зажадає ласки від вродливої дівчини-селянки) – До чого ж воно гарно
постояти біля озеречка з такою дівчиною (М. Стельмах); (Половець прийшов за порадою до
ворожки) – Добре мати таку куму, як ви... І порадить, і слово гарне скаже, й тобі вже на душі
легше <...> (В. Міняйло).
3. Повідомлення інформації про позитивні зміни в житті адресанта чи третіх осіб, зумовлені
позитивними діями чи якостями адресата, наприклад: (придворна дама запобігає перед царицею) У
ваших речах стільки мудрості й материнського клопоту про мою долю. Починаю прозрівати, ваша
величність. Ви наставили мене на шлях праведний (П. Наніїв); (молодий репортер підтакує
режисеру театру з метою збору інформації) ЮРКОВИЧ: Так, так! Зовсім справедливо <…> Ви мені
просто розплющили очі <…> (М. Старицький).
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4. Висловлення переконаності в наявності в адресата позитивних якостей, умінь, навичок,
здібностей, здатності належно/успішно виконувати певні дії, віри в можливість їх набуття.
Переконаність у наявності позитивних якостей співрозмовника передається за допомогою таких
мовних засобів:
− реченнєвих одиниць із дієсловами на позначення позитивної оцінки, що мають форму
майбутнього часу, та віри: зможете/здатні, виконаєте, впораєтесь, опануєте, подужаєте,
виправдаєте довіру і т.д.; я вірю в тебе/в вас, наприклад: (Катерина хоче, щоб її сестра вийшла заміж
за заможного чоловіка, чим покращила б їх матеріальне становище) – Ти, –[ голос Катерини набрав
попереднього доброго тону,] – якщо тільки захочеш, багато зможеш (І. Вільде);
– вставних слів і словосполучень: безумовно, безперечно, неодмінно, звичайно; ясна річ, не
викликає сумніву, поза сумнівом, без/нема сумніву, наприклад: (сектант вербує дівчину до релігійної
общини) – Ви, сестро, безперечно, наділені неабиякими розумовими здібностями, – [замислено
продовжував гість. – Проте Ви, мабуть, не здогадуєтесь, що джерело Ваших здібностей
знаходиться поза вами – у Богові, у слові Божому.... Ми чекаємо на Вас і сподіваємося, що чутливі
струни Вашого серця обізвуться на Боже слово] (С. Грицюк);
– складнопідрядних з'ясувальних речень із головною частиною, вираженою модальним
компонентом, що передає впевненість, віру, сподівання, позначає процес мислення:
впевнений/переконаний, думаю/гадаю, міркую, вірю, сподіваюсь, треба сподіватись, абсолютно
певен, що…; я завжди був певен, що…; я в цьому певен/впевнений, я завжди говорив, що, б’юсь об
заклад, що… і т.д., наприклад: (Марков має на меті вивідати необхідну інформацію у свого колеги
Валбіцина) – Чиста правда! [– щиро й гаряче підтримав його Марков, бо Валбіцин торкнувся теми,
котра найбільше цікавила його.] – Чиста правда, і я переконаний, що, маючи таких визначних
спеціалістів, як Ви, пане Кирило, "Цепелін" не може працювати погано (Р. Самбук); (начальник дякує
підлеглому, який погодився їхати у відрядження) – Федоре, я завжди говорив: Ви істинний патріот
відділу! [– несподівано обняв його шеф. – Спасибі, дружище!] (С. Грицюк);
− речень, побудованих за моделлю "Ти/Ви + [дієслово у формі майбутнього часу + позначення
перебільшеної міри бажаної дії] + не то що/не кажучи про, а не тільки + [позначення бажаної дії]",
наприклад: (Довбуш хвалить підлеглого перед виконанням завдання) – Ти з самим королем
упораєшся, не то що з війтом (В. Гжицький);
− реченнєвих структур на позначення тривалості знайомства мовця зі співрозмовником (я Вас
давно/не один день, не перший день знаю; ми давно знайомі, ми давні знайомі, ми сто років знаємось,
змалку тебе знаю і под.), наприклад: (батько Дмитра хоче дізнатися від його однокласника Влада
причину необхідності переводу його сина до іншої школи) [− Ні, ти все-таки поясни, − м'яко
заперечив батько. −] Ми тебе, Владе, знаємо давно, ти начебто б завжди був чесним хлопцем <...>.
[Якщо почав говорити − давай начистоту] (Дяченки);
– реченнєвих одиниць зі значенням обізнаності, де "знаю" скоріше передає переконаність, ніж
базується на фактологічній основі: я знаю, що…я знаю про Ваші заслуги/успіхи, я знаю Ваші
можливості/здібності; я так і знав, що…, всі знають, весь світ знає + [позитивна характеристика
мовця], наприклад: (отець Миколай просить брата пана стежити за неугодним учителем) – Я так і
знав, що у Вашій особі знайду доброзичливого спільника. [Може, Ви, голубчику, також простежите,
хто в нього ночі просиджує? – заглядає в очі отець Миколай] (М. Стельмах); (учитель під час
навчання заохочує учня) [– Стріляйте ще раз, тільки уважно, прошу Вас,] руку маєте тверду, це я
знаю, [ото й користуйтеся цим!] (Р. Самбук). Слова зі значенням обізнаності можуть
повторюватися, що підсилює інтенсивність демонстрації впевненості мовцем і сприяє здійсненню
впливу на співрозмовника, наприклад: (антрепренер вмовляє актрису, що грає першу роль, взяти
участь у виставі) КОТЕНКО. Знаю, знаю: Ви добра <…> у вас таке серце <…> [Пожалійте <…>
перший спектакль <...>. Все від його <…>. Повний збір <…> і одмініть!] (М. Старицький).
Переконаність у наявності в адресата позитивних рис виражається й у непрямий спосіб – за
допомогою асиметричних заперечних конструкцій, наприклад: (шинкар запобігає перед Ставром
багатим відвідувачем) – И-и-и! Аби я та не знав про Ставра (В. Босович).
Опосередковано переконаність мовця в наявності позитивних якостей у співрозмовника, його
добрих учинків може виражатися за допомогою зворотів із прийменником не зважаючи (на),
сполучником хоч, часткою все-таки, словосполученням все одно.
5. Спростування/заперечення сумнівів щодо наявності у співрозмовника певних позитивних рис
чи сумнівів щодо успішності виконання ним якоїсь дії, що передається за допомогою лексикограматичних структур на зразок Ви не розчарували/не підвели мене; Я в Вас не помилився; Не
помилилась я, вважаючи Вас…; Ви виправдали мої надії/очікування, сподівання; Ніколи не
сумнівався…; Не мав жодного/щонайменшого, бодай найменшого, ніякого сумніву.. і т.д., наприклад:
(роботодавець хоче домогтися мовчання свого охоронця, що був свідком злочину) – За вас. Сьогодні
– тільки за Вас і Ваш успіх. Я в Вас не помилився (А. Кокотюха).
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6. Позиціонування співрозмовника як приклад для наслідування: (дяк Харитін прийшов в гості до
священика Прокоповича з метою сватати його доньку Онисю) − Ой, дивні ж Ваші образи! Господи,
яка краса! [– дивувався Харитін, хрестячись перед кожним новим образом.] – Як стану на парафії,
то покличу того самого маляра, щоб і мені намалював і купину, й пекло, й Ілію на огневих конях
(І. Нечуй-Левицький); (флірт) – Чаруєте мене, пане Славку, собою. Нічого собі більше в світі не
бажаю, лиш тілько, щоби Мундзьо (шестилітній син пані Кранцовської – І. Ш.) стався такий, як
Ви (Л. Мартович).
Непрямо позитивна оцінка в досліджуваній стратегії виражається в такий спосіб:
1. Висловлення припущення про здогадливість партнера, впевненості в тому, що він розуміє
мовця, сподівання на правильне розуміння (сам/самі) знаєш/знаєте, розумієш/розумієте, самі
здогадались), наприклад: (слідчий має на меті збір достовірної інформації) … Але справа, як Ви,
очевидно, здогадуєтесь, дуже важлива... (С. Грицюк); (завідувач просить підлеглого зініціювати
звільнення одного "неугодного" працівника, обіцяючи сприяння у просуванні кар'єрними східцями)
… Сподіваюся, Ви розумієте мене. Ви ж наш! Вам ще рости й рости… (Ю. Мушкетик).
2. Висловлення прохань про пораду або повідомлення інформації про її необхідність. Так,
В. М. Панкратов зауважує, що люди є чутливими "не тільки до компліментів, але й до особливих
форм звертання – ввічливого прохання про позику чого-небудь, звертання за порадою тощо … Усіма
цими діями власне і створюються позитивно працюючі стосунки" [2: 63]. Висловлення прохань про
пораду виражається лексико-граматичними структурами на зразок: треба, хочу/хотів/хотілося б з
Вами порадитися; потрібна Ваша порада; є необхідність порадитися та ін., наприклад: (візир
Агмед-баша домагається грошей від дружини султана за повідомлення цікавої їй інформації) [–
Остання ніч принесла тілько важних справ до столиці Падишаха, кілько єсть звізд на небеснім одязі
Аллага!] Та я представлю Тобі, о Радісна Мати Принца, тільки деякі, щоб попросити поради у
доброго серця Твого (О. Назарук); (вищий у посаді хоче доручити підлеглому виконання обов’язків
прокурора) – Григорію Антоновичу, є необхідність порадитися (В. Пеунов).
3. Повідомлення інформації про запозичення ідеї в співрозмовника. Один з ефективних шляхів
здійснення комунікативного впливу, на думку В. П. Шейнова, – дати зрозуміти співрозмовнику, що
ідею запозичили в нього, або що його міркування наштовхнули на таку думку [3: 59].
4. Доручення адресату виконання певного (зазвичай оцінюваного мовцем як важливого) завдання
чи повідомлення в присутності співрозмовника інформації про необхідність доручення йому
завдання: "Я доручаю Вам = "Я вважаю Вас гідним дорученого", "Я вважаю, що Ви впораєтесь" Ò "Я
високо ціную Вас"; "Доручимо цю справу N/Є (надійшла) пропозиція доручити цю справу N " = " N
вартий того, щоб йому доручити цю справу", "N є тим, хто може (належно) впоратись/впорається з
дорученням" Ò "N – хороший". Доручення адресату виконання завдання на мовному рівні
виражається переважно перфомативами на зразок "Доручаю/Довіряю", "Доручаємо/Довіряємо" або
безособово-інфінітивними реченнями на зразок "Це (виконання важливого завдання) можна/треба,
варто, слід, необхідно доручити / довірити Вам". Наприклад:
[– Спіймали б якогось кнехта або драгуна, – додав Небаба.]
– Доручимо це діло Шпаченкові, [– запропонував Данило.] – Андрій і чорта з пекла на налигачі
приведе, [ – похвалив шурина].
– Чорта не обіцяю, бо дороги до пекла не знаю. А кнехта або драгуна матимете, – [запевнив
Шпаченко полковників] (Т. Микитин).
Уживання в таких структурах часток саме, лише, тільки, винятково і т.д. дозволяє мовцю
підкреслити унікальність співрозмовника, протиставити його іншим, і, як наслідок, підсилити його
значимість.
5. Висловлення жалю через нехтування думкою, порадою співрозмовника, наприклад: (циганка
просить господиню знову прийняти її нянею) [Прийміть мене знов до Тетянки,] славна господине!
Мені було вас слухати, а не свого циганського розуму (О. Кобилянська).
6. Констатація факту виконання адресатом якоїсь позитивно оцінюваної дії (рятував, допомагав,
виручив, визволив і т.д.), наприклад: (аферист хоче використати у своїх інтересах жінку, що є
працівником агентства "таємних бажань")
[– То як же Ви хочете, щоб я вам допомогла?]
– Ви вже допомагаєте мені, Маріанно! (Є. Кононенко).
За діями, вчинками людини можна оцінювати її як особистість загалом. Позитивно оцінювана дія
часто ніби переносить оцінку, що відноситься до неї, на суб’єкт – адресат, що вчинив хороший
учинок, сам оцінюється позитивно. Оцінка адресата в таких випадках подається після оцінки його дії
[4: 171].
7. Повідомлення фактів, що прямо чи опосередковано свідчать про заслуги адресата, позитивну
оцінку його адресантом та іншими особами, наприклад: (староста хоче завербувати односельчанина
служити на німців) [Збирайся, Денисе, гебітскомісар прислав по тебе машину.] Поїдеш, як пан.
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[Закляк, чи що? – продовжував говорити староста.] – Честь яка випала тобі. Сам гебітскомісар
запрошує тебе до себе (Д. Бедзик) = "поїдеш, як пан/тобі випала честь" = "Ти на це заслуговуєш" Ò
"Ти – хороший"; "Ти такий/настільки хороший, що сам гебітскомісар запрошує тебе".
8. Підкреслення ролі співрозмовника у вирішенні певної справи, наприклад: (полковник переконує
Лупула розірвати союз із польським королем) [– Сам знаєш, ясновельможний, що після поразок на
Україні Річ Посполита уже не та, якою була,– сказав полковник, і господар ствердно кивнув головою.
– Вона шукає твоєї приязні, бо побоюється тебе.] Під час нової війни між Україною й Річчю
Посполитою багато залежатиме від того, з ким ти підеш (Т. Микитин).
9. Повідомлення інформації про потрібність адресата (Нам вас треба, Ви нам підходите, Ми
потребуємо Вас, Ми без тебе загинемо і т.п.), наприклад: (візир Кара-Мустафа запрошує на службу
переодягнених на яничарів козаків) [Чи не хотіли б Ви служити у мене?] Такі розумні й сміливі
воїни мені потрібні! (В. Малик); (Квятковська, що заздрить успіхові актриси Лучицької, має на меті
збір інформації)
[ЛУЧИЦЬКА. Я не кажу напевне, а все може статись <…>.
КВЯТКОВСЬКА (з захватом). Невже? (похопившись).] І не думай і не гадай: ми без тебе
загинемо<…> (М. Старицький). Повідомлення інформації про потрібність адресата може бути
опосередкованим виявом не тільки позитивної оцінки співрозмовника, але й позитивного ставлення
до нього.
10. Передача бажання мати щось, належне адресату, або комплімент-заздрість і т.д., наприклад:
(редактор просить приятеля-журналіста подати матеріал до його видання):
[– Напишіть про це до своєї газети.
– Напишу <...>] Але мені б ваше перо! [Писатимете широкий звіт, товаришу Андріане?]
(М. Рябий); (флірт) [– Я, знаєте, – говорив далі Топченко, наче невзначай притискуючись плечем до
Лесиного плеча, – я <...> власне, мені <...> ніколи < > не везе з жінками! Ви, очевидно, хочете
спитати, для чого це я говорю? Відповідаю одверто:] я заздрю Вашому чоловікові (М. Хвильовий).
Отже, результати здійсненого дослідження засвідчили, що позитивна оцінка співрозмовника в
межах реалізації тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву
може виражатися у прямий і непрямий спосіб.
Прямо позитивна оцінка передається шляхом повідомлення інформації про наявність у
співрозмовника позитивних рис, якостей, про його добрі вчинки; повідомлення інформації про зв'язок
свого (чи третіх осіб) позитивного емоційно-психічного стану та позитивних змін у житті з особою
адресата; висловлення переконаності в наявності у співрозмовника позитивних якостей, вмінь,
навичок, здібностей і спростування сумнівів щодо їх наявності; позиціонування співрозмовника як
прикладу для наслідування.
Непрямими способами вираження позитивної оцінки в маніпулятивній стратегії позитиву є
висловлення припущення про здогадливість партнера, прохання про пораду, повідомлення інформації
про запозичення ідеї в співрозмовника, доручення адресату виконання якогось важливого завдання,
висловлення жалю з приводу нехтування думкою/порадою співрозмовника, констатація факту
виконання адресатом якоїсь позитивно оцінюваної дії, повідомлення фактів, що прямо чи
опосередковано свідчать про заслуги чи позитивні риси адресата, підкреслення ролі співрозмовника у
вирішенні певної справи, повідомлення інформації про його потрібність, висловлення бажання мати
щось, належне адресату.
Перспективу подальших мовознавчих студій убачаємо в дослідженні прийомів та засобів
мовної репрезентації субтактики вираження позитивних почуттів до співрозмовника.
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Шкицкая И. Ю. Субтактика позитивного оценивания манипулятивной стратегии позитива.
Статья посвящена исследованию субтактики позитивного оценивания, выделенной в рамках
основной тактики манипулятивной стратегии позитива − тактики повышения значимости
собеседника. Определены и описаны прямые и косвенные способы выражения позитивной оценки
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адресата, которые использует говорящий с целью совершения манипулятивного воздействия.
Охарактеризованы языковые средства репрезентации субтактики.
Shkitska I. Yu. The Positive Assessment Subtactics of Manipulative Positive Strategy.
The article examines the subtactics of positive evaluation. The author shows its necessity within the
manipulative positive strategy, which is defined as the tactics for increasing the interlocutor importance. In
the research the direct and indirect methods of addressee positive valuation expression are distinguished and
described. The author states the language instruments of subtactics represention.
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ПОЕЗІЯ В СИСТЕМІ МЕТАКАТЕГОРІЙ
Стаття присвячується проблемі метакатегорій у сучасному літературознавстві, з’ясовуються
причини і диференційні характеристики явищ. Привертається увага до теоретичних візій "поезії
поезії": витоків наукового тлумачення і сучасного стану вивчення проблеми. Метапроза,
автореференція, метапоезія, автометаінтерпретація – основні поняття, які потрапляють до поля
зору автора представленої статті.
Однією із суттєвих ознак сучасного літературознавства є тенденція до осмислення літературного
процесу і творчої діяльності крізь призму авторської свідомості із супутніми феноменами:
метаописом, авторефлексією, автореференцією тощо. На думку літературознавців, процеси творчого
саморозкриття митця виходять на перший план, ферментують і структурують сучасну літературу, а
їхнє дослідження прокладає шлях до розуміння індивідуальних текстових стратегій авторства [1: 10].
Посилена увага до особливостей вияву авторської самосвідомості, кристалізація аналітичних підходів
до автореферентного дискурсу стала важливою передумовою утворення метакатегорій. Отож на часі
визначення понять, пов’язаних з автометаінтерпретацією, а також віднайдення "слабких" місць теорії
металітератури, розробка яких може суттєво скорегувати її розвиток. Серед останніх саме поетичне
мистецтво потребує потужної дослідницької рефлексії. Програючи рівню вивчення метапрозових
явищ, інспірованих пізнанням постмодерністичної культури, метапоезія містить багатий матеріал для
розуміння специфічних можливостей "моделювання моделювання" (Д. Сєгал) у літературі.
Отже, мета представленої статті полягає у систематизації сучасних наукових розробок щодо
метапоезії у контексті широкого поля досліджень металітературних процесів. Також вважаємо за
необхідне виокремити специфічні підходи до її аналізу, які окреслилися останнім часом, визначити
перспективні аспекти вивчення цього питання. Важливим завданням для нашого дослідження є
проведення паралелей між концепціями метапрози і метапоезії, виявлення точок "тяжіння", що може
стати кроком до розуміння специфічних відмінностей метапоетичного висловлення.
Сьогодні ми маємо доволі розгалужену систему понять, які позначають прояви авторської
свідомості. Цей феномен стає об’єктом дослідження різних дисциплін, що забезпечує стрімкий
розвиток галузі науки, яку називають метапоетика. У царині літературознавства виокремлення
метапоетики як особливого знання стало можливим завдяки фундаментальним розробкам проблеми
метамови і метатексту, започаткованих у працях М. Бахтіна, А. Вежбицької, В. Коппле, Ю. Лотмана,
а також різним підходам, що актуалізують проблематику "авторської свідомості" у художньому творі
(М. Абашева, Е. Ауербах, Д. Бак, Н. Бонецька, В. Виноградов, М. Кодак).
Одним із найвпливовіших наукових підходів, що надав особливого значення проблемі метатексту,
є структурно-семіотичний метод. У дусі цього методологічного напряму метатекст розуміють як код
до первинної інформації. З розвитком семіотики самоозначування набуває різних тлумачень,
спираючись на особливості розуміння природи авторефлексії та автореференції. Вважаючи, що
"означення себе" є надто загальним висловлюванням, П. Дениско вдався до виокремлення аспектів,
через які відбувається аналіз категорій автореференції. Зокрема, йдеться про привертання уваги до
форми, власної будови, організації, системності; до інших знаків чи текстів (підкреслюється
кореляція понять метатекст і інтертекст); до свого створення; до своєї фіктивної природи [2: 30].
У статті актуалізується проблема співвідношення автореференції та референції у контексті
останнього пункту, – питання, що виникає природно, адже попри історичну тривалість,
автореферентні явища асоціюються з культурою постмодернізму, із жанровою кризою і формуванням
уніфікованих категорій, які відображають різне співвідношення реальності і художнього простору. У
багатьох дослідженнях обстоюється "не-усунення" референту внаслідок відсилання тексту до себе, а
також думка про подвійність семіотичного значення – автономності й комунікативності –
неоднозначності і трансформованої референційності тексту.
Вихід до подолання герметичності тексту, тексту як закритої системи у світлі автореферентності
вбачається не тільки у концепції "подвійності" метатексту, "двотексту" за А. Вежбицькою, а й
уявленням про метадериваційне означування [3], звернення до акту творчості як розімкнення
текстової реальності й синтезу з життєвим процесом. У сучасному літературознавстві фраза "форма,
що творить" найбільш точно відображає визначальний підхід до автореферентних явищ.
Підсумовуючи основні ознаки метапрози, М. Липовецький виокремлює, зокрема, "оголення
прийому", що "переносить акцент із цілісного образу світу, утворюваного текстом, на сам процес
конструювання та реконструювання цього ще незавершеного образу. Як наслідок цієї якості
розглядається специфічна активізація читача, який стає співучасником творчої гри" [4: 45]. Процес
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гри, постійна зміна і перевтілення – основний постулат романтичної "поезії поезії", в основі якого
покладено ідею саморефлексії, "ототожнення мови із забутим знанням, оживлення внутрішньої мови,
розкриття метафоризму у слові" [5: 27], – все це утворює категорію "потенціалізації". Ідея ця
вплинула на подальший культурний розвиток. Зв'язок між потенціалізацією і автореферентністю
виявлено Ф. Ісраповою, у статті якої переконливо демонструється дія динамізувального принципу
подвійності-додатковості оксюморону В. Брюсова ("Восходит месяц обнаженный/При лазоревой
луне"), що також проявляється у картинах сучасників російського поета К. Моне ("Дикі маки") та
В. Ван Гога ("Пейзаж із дорогою, кипарисом і зіркою"). Дублікація, повтор, що, як відомо, становить
ключовий механізм потенціалізації, є засобом перевтілення статичного показу до динамічного
переходу [6: 42]. Головне те, що подвоєння призводить до відкриття особливої форми співтворчості
автора і читача у метапоезії.
Поява і перші кроки до усвідомлення феномену авторефлексії у ліриці сягають античної доби.
Безумовно, першість у розкритті природи явища авторефлексії належить саме поетам, але інструменти
витлумачення, поглибленого прочитання дослідником самоінтрепретаційних текстів досі є проблемною
сферою
літературознавства.
Розуміння
автореференційного
процесу
як
складного
змістоутворювального механізму, в якому відбувається взаємообмін процесу і результату, думки і її
характеристики розробляється філософією романтизму, зокрема у працях Ф. Шлегеля. Філософ
розглядав "поезію поезії" як "прекрасне самовідображення", рух від "зовнішнього" до "внутрішнього"
поетичної рефлексії [7: 302]. Автореферентні імпульси поетичного тексту становили важливу частину
вивчення внутрішніх механізмів самосвідомості та різних аспектів її об’єктивації. Як зазначає
С. Бройтман, формулювання процесу самоусвідомлення в об’єктних термінах відбувається на тлі
розвитку уявлень про фундаментальні основи лірики, наприклад, у концепції О. Веселовського [8: 427].
Зростання авторефлексивних проявів у різні періоди розвитку літератури та особливо у ХХ ст.
призводять до появи нових жанрів, – вважають дослідники. Отож метатекст зміщується до сфери
жанрології та відіграє значущу роль у простеженні динаміки прозових жанрів. "Метапроза" як жанр
аналізується західноєвропейськими вченими. Усвідомлення статусу письма як артефакту, осмислення
відносин між текстом і реальністю [9: 2], процесів сприйняття тексту [10: 37], самовизначення у
творчому процесі [11: 132] є основними критеріями цих феноменів, що найчастіше відносять до
автореференції. На думку А. Большакової, термін "метапроза" є доволі суб’єктивним, але таким, що
відображає поступ зацікавлення людини до суб’єктних, внутрішніх форм життя, до власної
ментальної, творчої природи, яка і стає предметом напруженої рефлексії [12: 127].
Якщо провести паралель між прозою і поезією у ракурсі жанрового становлення, то
увиразнюється розпливчатість і широта жанрової парадигми метапоезії, яка також не обмежена
певним історико-культурним періодом, але значення якої істотно підвищується і набуває
жанротворчих функцій, починаючи з епохи романтизму. Ясна річ, метапоезія спирається на традицію
ідеї саморефлексії мистецтва, на чому наголошується в енциклопедичному словникові "Поетика.
Словник актуальних термінів і понять". У цьому виданні "металірика" визначається як "те саме, що і
"поетологічна лірика": вірші з настановою на професійне самовиправдання і самовизначення, з
пошуком мотивування права на існування, із залученням аргументів поетичної "правоти" крізь
посилання на прецеденти, з рефлексією над власними генетичними і типологічними параметрами"
[13: 119]. Серед визначальних координат металірики у статті виокремлюється: по-перше, "штучність"
поетологічних віршів, у яких тематизація "виготовлення" твору постає в основі сюжетної структури;
по-друге, синхронність змісту і його переживання у мові тексту; по-третє, зміщення до центру
поетичної системи власне творчого акту, що набуває особливих ознак у модернізмі [13: 119]. До
позначених векторів розвитку металірики долучається також і багатоголосся, уведення "чужого
слова". З точки зору історичної поетики, еволюція металірики (від штучної будови до
інтертекстуального рівня образотворення) відштовхується від глобальних змін уявлення про
цілісність. Як пише С. Бройтман, вивільнення творчої свідомості, спроби вивести творчий акт "у
становленні" спричинений відкриттям іншого виміру цілісності світу, усвідомлення того, що "акт
творення ще не завершений – він іще триває" [14: 265]. Відповідно, народження нового рівня
рефлексії у ліриці – авторефлексії – перехід до "самоусвідомлення" первісного зв’язку суб’єктної та
образної структур із подальшою динамікою до інтертекстуальності є наслідком розвитку творчої
свідомості до нових форм інтерсуб’єктивної цілісності [8: 463].
Як ми згадували вище, вже у концепції німецького філософа Ф. Шлегеля актуалізується
визначальний, можливо навіть, вихідний принцип авторефлексії, який згодом розвинуть і теоретично
обґрунтують послідовники: утворення особливої цілісності, до якої долучаються всі рівні твору, у
тому числі і форма, яка отримує визначення автометаописової [15]. Наприклад, аналізуючи
архітектоніку суб’єктної сфери Джойса, С. Бройтман зауважує суттєві зміни у відтворенні
авторефлексії: "Замість того, щоб давати окремо форму і окремо роздуми про неї, він уводить
рефлексію до самої форми. Тому форма у Джойса стає не тільки утвореною, але й такою, що
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рефлексує над самою собою, вторинно розіграною, а значить, є чимось більшим ніж просто форма"
[14: 305]. Аспекти форми як метатексту в контексті розкриття творчої позиції аналізує Ю. Лотман.
Так, у роздумах над "Евгением Онегиным" дослідник наголошує на відмові від літературності,
антиномії літературного і життєвого як основи авторської позиції, що зумовило особливий статус
романної форми: "Пушкін зіставив із реальним поступом свого тексту "ідеальну" романну норму,
уводячи її до оповіді як метатекстовий елемент" [16: 178]. Для поетичної творчості форма як
метатекст набуває неоднорідних і складних форм зв’язків, що розкривається сучасним дослідженням
проблеми: "Присутність у віршованому тексті змістового мотивування "зведення думки" "саме до
певної кількості складів" і – ширше – підкреслений у тексті змістовий зв'язок між різними рівнями"
[16: 213].
Отже, "поезія поезії" – поняття значно складніше за експліцитне виявлення метарефлексії – "поезії
про поезію" або поетологічного вірша. Зіткнення експліцитних та імпліцитних рівнів металірики
істотно впливає на методи її дослідження, визначення і диференціацію. Цю проблему розглядає у
своїх працях Є. Мюллер-Зетельман. Дослідниця слушно зазначає, що врахування тісного зв'язку
лірики з естетичною саморефлексією, а також родової значущості структур внутрішньої референції
увиразнює необхідність розробки особливих критеріїв металірики [11: 140]. Виходячи з цього
положення, літературознавець вважає, що до корпусу металірики не входять нехудожні метатексти,
оскільки металірика зорієнтована виключно на "фікціональний" дискурс [11: 142]. До речі, на
логічній помилковості змішання автоосмилювальних моделей і фактів власне творчості зосереджував
увагу і Ю. Лотман, підкреслюючи стрункість і упорядкованість, штучну схематизованість і
уніфікованість таких моделей [17: 501-502]. Очевидною є їхня полярність щодо
"життєвозорієнтованих" метатекстів, що прагнуть розімкнути творчу реальність. Закономірно, що у
сучасній науці метакстуальні категорії осмислюються у концепціях хаосу, синергетики –
методологіях, які значну увагу приділяють саме випадковості і неврегульованості. В одній із робіт,
присвяченій осмисленню метапоетичних явищ, пропонується розглядати авторефлексію як
аутопоетику, що походить зі значущої концепції аутопоезиса, розробленої у 70-х рр. чилійськими
вченими У. Матурана і Ф. Варена. Зіставляючи семантику "мета-" й "ауто-", В. Фещенко схиляється
до останньої складової терміна, оскільки вона несе значення автономності, автентичності,
природності проти штучності, другорядності термінів "мета" [18]. На думку вченого, у такому
напрямі дослідження відбувається переакцентуація уваги до "внутрішньої моделі", її здатності до
саморозвою, а також актуалізація розуміння творчої діяльності як процесу.
Систематизація теоретичних й емпіричних досліджень авторської рефлексії, розробка наукового
підходу до метапоетичних даних відбулася у працях К. Штайн та її послідовників. Науковці прагнуть
виробити інструменти аналізу метапоетичних даних – тобто особливостей автоінтерпретації,
авторефлексії, що охоплюють не лише явні та приховані рівні тесту, а й відбиваються у критичних,
теоретичних працях поетів. Ретельно характеризуючи різні виміри метапоетики (горизонтальний і
вертикальний, експлікований та імплікований), автори вдаються до найповнішого теоретичного
обґрунтування метапоетики як "системи систем", що відрізняється складністю, гетерогенністю,
амбівалентністю, і пропонують наступне визначення: "Метапоетика – це поетика за даними метамови
(мови, якою описується мова-об’єкт) і метатексту, поетика самоінтерпретації автором свого або
чужого тексту" [19: 21]. Універсалізація цієї категорії дозволяє виробити критерії диференціації
суміжних понять, а також синтезувати в межах метапоетики різні види текстів про творчість:
автоінтерпретація, автометаопис, автометадискрипція тощо [19: 20]. Самоінтерпретація митця не
завжди має свідомий характер, – утвердження, що формує підвалини для ієрархізації структури
метапоетики. Вертикальне і горизонтальне прочитання твору націлене на виявлення експлікованих і
прихованих, імліковних метатекстів, які, у свою чергу, кореспондують із сепаративним метатекстом –
безпосередньо праць із поетики, творчості. Отже, відмінність концепції російських учених полягає у
тому, що вони не відмовляються у включенні до метапоетичного тексту есеїв і статей митця на тій
підставі, що вони також є витворами мистецтва. Роздуми на цю тему призвели К. Штайн і
Д. Петренка до висновку: "Основний об’єкт дослідження у метапоетиці – художня (словесна)
творчість; у вузькому змісті – це проблема "ремесла", майстерності митця, ще вужчому – аналіз
прийому праці з матеріалом – словом. Наближеність метапоетики до мистецтва, зв'язок з ним веде до
способу відштовхування від нього – зв’язком з наукою" [19: 25].
Дослідники Д. Петренко, В. Ходус, К. Штайн обстоюють думку щодо метапоезії як ширшого
поняття за метатекст, у витлумаченні якого наголошується його імлікованість у структурі
метапоетики [19: 19], а також зв'язок із внутрішньою текстовою організацією, результатом творчої
діяльності автора, між тим метапоетика базується на "метатекстовій нитці", зорієнтована на власне
творчий процес і має текстоформувальний характер [20: 29].
Актуалізуючи неоднорідну, багатошарову структуру метапоезії, російські літературознавці
пропонують розробку специфічної галузі філологічної науки, яка покликана створити уніфіковані
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принципи аналізу авторефлексії у поетичному творі, що призводить до розширення об’єкту наукового
дослідження – за такого підходу метапоетичний текст включатиме не лише поетичні, але й критичні
тексти.
Метапроцеси у літературі набувають значущості зі зміною уявлення про цілісність світоустрою,
закономірним наслідком якого є зсуви у художньому осягненні і втілення нововідкритої якості
цілісності – незавершеності. Метапоезія як особливий різновид металітератури має спільні риси з
феноменом метапрози, що зумовлено загальним напрямом розвитку творчої свідомості. Йдеться про
такі ознаки, як тематизація творчого акту, "оголення прийому", активізація і переосмислення ролі
читача. Однак специфіка об’єктивації автоінтерпретаційних настанов у поезії і прозі різна, та їхнє
вивчення, попри певні, доволі результативні, кроки (зокрема, у західноєвропейському
літературознавстві) має стати окремою темою для дослідження. Так, рівень авторефлексії,
спостереження за внутрішніми процесами властиві ліриці імпліцитно, а це означає, що засоби
відтворення автоінтерпретації тут мають бути іншими, такими, що поглиблять ступінь саморозкриття,
перетворять акт творчості на власний об’єкт, зміщуючи акценти до "гри", "неупорядкованої" форми,
рухливої художньої структури.
Суттєвим поштовхом, що досі не втратив евристичного потенціалу, є концепція потенціалізації,
динамізувального подвоєння, розроблена романтиками. Концепт "подвійності" унаочнюється у
сучасних наукових візіях метатексту, метапрози. "Подвійність" проступає, передусім, як фактор
творчого перевтілення реальності, вироблення нових форм цілісності, форми "у становленні",
здатною синтезувати сконцентрованість на собі з осягненням універсальних законів творчості і
натхнення. Відтак "поезія поезії" – це відтворення процесу творчості, рефлексія над її суттю та
власною діяльністю, оцінками, баченням, що породжує автометареферентну форму поетичного
висловлення і втягує у поле тексту багатий культурний контекст, на тлі якого проступає "обличчя"
авторської індивідуальності. Автореферентність у поезії є не так кодом до розуміння тексту та
орієнтування щодо його інтерпретації, тобто статичної описової якості, як динамізувальним
принципом, що розгортає становлення тексту через самоусвідомлення автора у момент народження
образу, художньої думки.
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Юферева Е. В. Поэзия в системе метакатегорий.
Статья посвящена проблеме метакатегорий в современном литературоведении, выяснению причин
и дифференциальных характеристик явлений. Внимание привлекается к теоретическим визиям
"поэзии поэзии": истокам научной интерпретации и современному состоянию изучения проблемы.
Метапроза, автореференция, метапоэзия, автометаинтерпретация – основные понятия,
оказавшиеся в поле зрения автора представленной статьи.
Yufereva O. V. Poetry in the System of Metacategories.
The article deals with the problems of metacategories in the contemporary literary studies, and finding out
the differential characteristics of phenomena. The attention is drawn to the theoretical vision "poetry of
poetry": the sources of scientific interpretation and actual state of research. Metafiction, autoreference,
metapoetry, autometainterpretation are the main conceptions in the field of the author’s vision.
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ОЗНАКИ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ УЗАГАЛЬНЕННЯ
У статті йдеться про особливості мовленнєвих ситуацій, у яких реалізуються висловлення
узагальненого змісту: довільність стосовно кількісного складу учасників, багатоплановість
характеру стосунків між мовцем та слухачем, актуальність психологічних характеристик мовця.
Автор робить висновок про те, що мовленнєва ситуація, демонструючи певні закономірності
реалізації узагальнення, безпосередньо не впливає на способи його введення у структуру висловлення,
вибір яких є довільним.
Узагальнення як тип змісту полягає в представленні певної ситуації дійсності як типової,
загальновідомої. Загалом речення, позначені формуванням узагальненого змісту, − це своєрідні
формули життєвого досвіду, фонові знання, властиві всім членам мовного соціуму [1: 120]. Тому
узагальнений зміст варто розглянути в аспекті мовної компетенції, що постає як "знання учасниками
комунікації мови (мовного коду), передусім правил, за якими породжуються правильні мовні
конструкції та повідомлення, здійснюється їх трансформація" [2: 123].
У межах лінгвістики сутність подібних реченнєвих структур досліджувалась та осмислювалась з
різних позицій. Речення узагальненого змісту корелюють з іншими номінаціями, зокрема з пареміями,
універсальними висловленнями, загальнореферентними конструкціями. Різноманітність структури
речень узагальненого змісту дає змогу доповнити та удосконалити синтаксичні описи речень, адже
узагальнення змісту, репрезентоване реченнєвою структурою, традиційно узгоджувалося з поняттям
тзв. односкладного узагальнено-особового речення.
У контексті сучасної лінгвістичної парадигми актуалізується звернення до прагмалінгвістичного
аналізу висловлень зазначеного типу, який дозволяє глибше пізнати їх комунікативну сутність.
Класичні ідеї прагматичного підходу були висловлені в 60-70-і роки ХХ століття в працях
британських філософів-аналітиків і логіків Джона Остіна, Джона Серля, Чарльза Філмора, ПолаГерберта Грайса, Петера Стросона, Джорджа Лакоффа. Загалом їхні міркування зводяться до одного:
визначальною рисою будь-якого виду мовленнєвого спілкування є не слово, не речення, і навіть не
конкретне значення слова чи речення, а створення цього значення під час мовленнєвого акту.
Комунікативні особливості висловлень узагальненого змісту відображають суб’єктивну,
антропоцентричну природу мовленнєвої ситуації. Як відомо, конкретна ситуація спілкування
передбачає наявність комунікантів, яких вона спонукає до міжособистісної інтеракції [2: 337].
Мовленнєва ситуація пов’язана, насамперед, з уявленням про її учасників та характер їх стосунків.
Будь-яке висловлення, зокрема узагальнене, окреслюється завжди в діалогічному аспекті. Це
узгоджується з тим, що всі вияви мовленнєвої діяльності спрямовані на сприйняття співрозмовника.
Ним може виступати не тільки індивід, але й вся читацька аудиторія, включаючи й майбутні
покоління, не тільки друга особа, але й власне "Я". Наприклад: Катря плаче так – сльоза сльозу
пробиває. – Не плач! Не такий чорт страшний, як намальований, – каже Назар (М. Вовчок) –
узагальнене висловлення адресоване безпосередньому слухачеві, Катрі, з метою її заспокоєння,
втішання. Натомість узагальнене висловлення: Коли що-небудь добре маєш, ніколи не треба
похвалятися, бо поголос – ворог лютий. Ганка це вже зрозуміла пізніше, коли до неї Тюпа прийшов
(Є. Гуцало) адресується всій читацькій аудиторії. Оповідач-автор звертається до читачів, котрі не є
безпосередніми учасниками діалогу і з допомогою узагальнення готує їх до сприйняття наступних
подій у житті головних героїв. В іншому контексті: Немає нічого невтішнішого, ніж закохані у
передчутті розлуки. Лікар дозволив Мальві бути при ньому, і лише потім збагнув, що та свобода
могла спричинитися до гіршого (В. Земляк) – автор також апелює до всіх читачів. Він, залучаючи
узагальнення, налаштовує їх на пояснення суті помилки лікаря. Інколи адресатом узагальнення є сам
мовець – це явище має назву автокомунікації. Як зазначає І. Ковтунова, звернення до себе – це не
монолог, а діалог між різними аспектами людського "я". Такий внутрішній діалог характерний для
людей із розвиненою самосвідомістю. Узагальнення з різними значеннєвими відтінками та
комунікативними намірами походить від найвищого Я – Совісті, Розуму, Етичної свідомості й
адресоване воно тому "я", що взаємодіє із зовнішнім світом [2: 64-65]. Як зразок наводиться опис
автокомунікації: Я тільки зітхав, слухаючи батька. Тепер уже добре знав: вони – два чоботи пара.
Яблуко від яблуні недалеко падає. Так думав, але не сказав цього, не хотів злити старого
(М. Вакалюк-Дорошенко). У цьому випадку син, розмірковуючи про свою життєву позицію,
внаслідок поглибленого самоаналізу приходить до простої істини, оформленої як прислів’я. Подібне
спостерігається й у контексті: Пішов Тарас смутний, приголомшений. Піду топитися! Глянув
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навкруги: жаль світу ясного... – Буду хоч жити, аби жити! Сонце всім світить рівно (С. Васильченко).
Тут внутрішнє "Я" підказує хлопцеві, що варто продовжувати життя, бо воно дароване кожному.
Комунікативний статус учасників спілкування, що конкретизуються як "мовець" та "адресат",
слугує за інваріантну модель, варіанти якої відрізняються, насамперед, кількісними модифікаціями.
Останні детермінують виділення різновидів комунікації, що визначаються як мікрокомунікація,
мідікомунікація та макрокомунікація. Мікрокомунікація – це вид комунікативної діяльності,
активними адресантами якої виступають індивіди, адресатами можуть бути окремі індивіди, соціальні
групи й масові сукупності людей. На рівні мідікомунікації в ролі мовця виступає соціальна група
людей (множини людей зі спільними соціальними ознаками), а співрозмовником може бути або
соціальна група, або масові сукупності людей. Макрокомунікація – це масова комунікація, активними
учасниками якої є великі сукупності людей (множини випадково зібраних людей) [2: 36]. Узагальнені
висловлення в основному функціонують у сфері мікрокомунікації. Мовцем переважно виступає
окремий індивід, його співрозмовниками можуть бути: інший індивід, певна соціальна група або ж
масові сукупності людей. В окресленій ситуації актуалізується роль мовця, що, дбаючи про
семантичну наповненість та комунікативну ефективність свого висловлення, вдається до
виголошення сентенцій, та слухача, якому сентенції адресовані. У цьому плані простежується певна
залежність способу введення мовцем узагальнення в структуру висловлення від характеру кількісної
модифікації адресата. Зокрема, опосередкована репрезентація актуальної інформації в узагальнених
висловленнях здебільшого характерна в тому випадку, якщо в ролі адресата виступає група (маса)
людей: – Біда нас присідує, паночку, чимраз дужче і дужче, – відповіли селяни. – Пан Біг біду
сотворив, аби люди билися із нею, – мовив Євген (І. Франко). А німець тоді й промовив до селянської
юрби: Бога треба поважати, вірити в нього (М. Вакалюк-Дорошенко). – Ой, Устечко! – журяться
дівчата! – Яково-то буде тобі, що вона така непривітна?! – А що ж, – кажу,– дівчата! Журбою поля не
перейдеш, та й од горя не втечеш (М. Вовчок). В усіх наведених прикладах основна інформація не
вербалізована. Вона заступається узагальненими висловленнями, які дозволяють логічно вивести її
зміст, порівняй: Пан Біг біду сотворив, аби люди билися із нею → Боріться самостійно з бідою; Бога
треба поважати, вірити в нього → Ходіть до церкви. Не будьте атеїстами; Журбою поля не перейдеш,
та й од горя не втечеш → Не журіться, не варто. У такій формі групової комунікації помітним є те, що
у звертанні до адресата, яким постають ті чи інші соціальні групи людей, мовець віддає перевагу
апелюванню до загальнолюдських істин, замість того щоб вдаватись до тих чи інших конкретних
спонукань (вимоги, прохання тощо).
Висловлення узагальненого змісту часто передує необхідній інформації в тій ситуації, коли
адресатом висловлення виступає аудиторія (в основному, читацька). Автор, використовуючи життєву
формулу, намагається підготувати читачів до адекватного сприйняття наступних подій як
закономірних процесів, наприклад: Шикула такий же зарібник, як і інші, але відважний, переходив
кордон і приносив звідти дешеву мануфактуру. Це давало йому змогу прогодувати сім’ю. Але жбан
носить воду до пори. Одного разу Шикула натрапив на варту і наклав головою (Ф. Малицький).
Натура людська – дивна. Хоча О. Нестор чув добре, що целібат замкнув ціле його життя, то все-таки
він не любив жонатих попів (І. Франко). Зміст загальновідомих висловів "Жбан носить воду до пори"
та "Натура людська – дивна" доступний і зрозумілий будь-якому адресату – члену мовного соціуму.
Отож, на рівні інтуїції читач формує припущення щодо можливого перебігу подій на зразок: мабуть,
станеться якесь лихо чи будуть якісь суперечності, неузгодженість. Відповідно автор-мовець реалізує
комунікативну мету – підготовку читача до сприймання пропонованого варіанту розгортання подій.
Кількісний вимір мовленнєвої ситуації узгоджується з соціально-психологічними особливостями
ситуативного контексту, котрі виявляються в характері стосунків між учасниками спілкування,
пов’язаному з їх соціальними, віковими та індивідуально-психологічними ознаками, що зумовлюють
рівність/нерівність комунікантів за певними параметрами. Проте окреслений чинник не релевантний
для мовленнєвої ситуації, у якій формується узагальнений зміст. Характер стосунків її учасників
довільний: комунікантами часто виступають подружжя, батьки і діти, начальники і підлеглі, особи,
що досягли певного статусу в суспільстві, та звичайні пересічні люди. Потенційно кожна людина
незалежно від вікових, статевих чи соціальних ознак здатна використовувати і сприймати узагальнені
висловлення, що значною мірою вербалізують досвідні знання членів соціуму. Це ілюструють
приклади:
– Нехай пан староста не бояться! – вспокоював його бурмістр. – Одна річ говорити, а інша –
зробити. Хочуть люди говорити, то нехай говорять – від слів до діла іще дуже далеко (І. Франко). –
Мовець, бурмістр за посадою, вдається до узагальнення, щоб заспокоїти старосту – нижчого за
соціальним статусом. Або: – А ви погляньте на Пинтю: не встигне хильнути склянку-другу – і вже
готовий. Хіба це шеф? Шеф усюди повинен бути шефом: і у великій політиці, і за чаркою
(М. Вакалюк-Дорошенко). Мовець, звичайний службовець, висловлюючи серед співрозмовників,
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чиновників, докір шефу поліції за його невміння вести себе за столом, підтверджує своє ставлення до
керівника загальним твердженням.
На фоні нерелевантності характеру стосунків між мовцем та слухачем у мовленнєвій ситуації, що
реалізує узагальнення, актуалізується психологічна характеристика адресанта. Він ставить себе вище
за слухача не в плані соціальної, вікової чи родинної субординації, а з огляду на власну життєву
позицію. Зокрема, він уважає, що має певний життєвий досвід у тій чи іншій галузі, який дає право
вдаватись до використання сентенцій. Іноді мовець вербалізує це переконання, наприклад: Знаю з
власного досвіду. Найгірше, що може бути, – це отупіння. Завжди те саме. Позіхаєш, робишся
кволим...(Б. Лепкий). Сільський вчитель радить простій дівчині займатися самоосвітою та при цьому
формує в неї мотив до спонукуваної дії, вдаючись до висловлення узагальненого змісту, істинність
якого перевірена власним життєвим шляхом. Аналогічне явище простежується й у наступному
висловленні: – Любила на свою біду. Тепер нема ні його, ні дитини, ні Раду, ні родичів – нікого.
Тетяно, Тетяно, – додає сумно, – що ти, доньцю, знаєш, що значить в грудях жінки жаль? Жаль ваги
не знає… (О. Кобилянська). Тут мовець використовує афоризм із метою підсилення емоційного
впливу на слухача, а перед тим мотивує його використання, протиставляючи життєвому досвіду
слухача власний досвід: саме риторичне питання Що ти, доньцю, знаєш? імплікує вказане
протиставлення (Ти ще мало жила у світі й нічого не знаєш, а я вже знаю, що таке жаль). Подібну
вербалізацію самооцінювання мовця демонструє діалог: Марійка: Хоч би швидше він приїхав.
Любич: Я того найбільше боюся, бо знаю: для слабої найстрашніше – всяка несподіванка, все те, що
може кров стурбувати. Отож, я наказую найпильніше, щоб оберігали її (М. Старицький). Життєва
формула, якою лікар аргументує свій наказ, акумулює досвідні знання членів соціуму, але й водночас
виводиться ним на основі власного досвіду, що робить аргумент більш переконливим.
Формування узагальненого змісту у висловленні може визначати й такий складник соціальнопсихологічного виміру ситуативного контексту, як намагання мовця виконати певну комунікативну
роль. Її трактують як "відносно постійну, внутрішньозв’язану й очікувану іншими систему
комунікативних (зокрема, мовленнєвих) вчинків індивіда, значною мірою визначену його соціальним
статусом, віковими, гендерними та іншими чинниками" [2: 337]. Так, мовець вдається до висловлень
узагальненого змісту, аби створити ефект комунікативної ролі порадника, готового допомогти,
наприклад: Вдовиця мовчала хвилинку. – Кождий має свої погляди на такі речі, однак, як то кажуть, –
"І мудрому чоловікові не встид послухати поради". – Для мене нема поради, Маргарето, – відповіла
тихо Олена. – "На милування нема силування" (О. Кобилянська). Мовець, висловлюючи
узагальнення, готує слухача до сприйняття його поради, повчання. При цьому Маргарета намагається
підказати Олені, як діяти, вважаючи себе старшою, а тому авторитетнішою й досвідченішою (вона
вдова, була заміжньою, тому добре ознайомлена з позитивними та негативними моментами
подружнього життя). Учасник комунікативного акту часто використовує висловлення узагальненого
змісту, виконуючи роль "третейського судді", суть якої полягає у розв’язанні всіляких конфліктів,
мирному вирішенні суперечок та непорозумінь. Наприклад:
– І чого доброго учиться він в тім казино!
– Так-то, панотче, так! Та все ж таки нам, старим, не варто свої міркування накидувати молодежі.
Молодість мусить вишумітися. Молодіж потребує вражінь, емоцій (І. Франко) – мовець виголошує
узагальнене висловлення, аби виправдати сина та врегулювати конфліктну ситуацію. Чітко
простежується схильність до виголошення узагальнених висловлень особистостями, яким підсвідомо
притаманна так звана "комунікативна позиція Батька" [2: 109]. Для них характерні наявність у
свідомості стереотипів поведінки, впевненість у собі, відчуття власної переваги над іншими,
нав’язування свого заступництва, безапеляційність. Наприклад, Горпина: Та й я сподівалася, що
весілля, але ж бо Галя... Лопух (махнув рукою): А, чудерначка, як завжди! Коли туман у голові, то
наймиліша самотність. Піди до неї, шепітни, щоб не барилась і подавала рушники (М. Старицький) –
комунікативна поведінка Лопуха яскраво виражає моралізаторство та безапеляційність. Подібне
виявляється й у інших аналізованих контекстах: Марійка: А нащо ж воно те все знати? Недольський:
Як нащо? Чим більше знаєш, тим більше й собі, і людям станеш у пригоді. Знання, моє серденько,
єсть сила, велика сила, тільки дорога, не всякому до неї доскочити (М. Старицький) – комунікативна
позиція Недольського, батька Марійки, характеризується повчальністю, нав’язуванням дочці певного
стереотипу світосприйняття та життєвих цінностей. Або ж: – Він вже чи не на кожнім танці мусить
бути, – жалілася мати. – Та нехай собі. Хто молодий, той гуляє (О. Кобилянська) – батько чітко вказує
на свою позицію стосовно поведінки сина, виражаючи при цьому поблажливість до нього.
Узагальнені висловлення актуалізують також гендерні стереотипи комунікації, певною мірою
виявляють відмінності мовленнєвої поведінки чоловіка й жінки. Зокрема, чоловіки використовують
узагальнення, аби чітко й жорстко продемонструвати свою позицію, наприклад: – Мені його жаль. –
Чого? Най, Ганю, поборикається трохи із життям. Усім не зашкодить взятися із долею попід сили. – А
не зломиться він, Петре? – Дитина не навчиться ходити, поки собі крові з носа не пустить (Б. Лепкий).
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Натомість жінки вдаються до узагальнення, аби формулювати свої переконання, бажання, поради
тощо непрямо, в завуальованій формі, надати висловленню більш емоційного забарвлення,
наприклад: – Се я добре пам’ятаю, Олено. Ти казала, що не могла би-сь без любові до нікого
належати. – Бачиш, Стефане, – обізвалася вона тихо, – природа каже правду, а супроти неї йти –
значило б те саме, що звертати зброю проти себе. – Вони, може, будуть тобі яку блискучу партію
надставляти. О, Олено! І залізо ломиться (О. Кобилянська). У цьому випадку виразно простежується
емоційність та розлогість жіночих аргументів, виражених висловленнями узагальненого змісту, та
"залізна логіка" чоловіка, який за допомогою лаконічних та влучних висловів виявляє побоювання
щодо непохитності своєї коханої.
Отже, формування узагальненого значення, яке відповідає наміру мовця забезпечити ефективну
передачу інформації чи здійснити певний комунікативний вплив на слухача, відбувається в умовах
відповідної мовленнєвої ситуації. При цьому окреслюються такі її особливості: 1) довільність
стосовно кількісного складу учасників: відповідні синтаксичні структури функціонують у сфері
мікрокомунікації, в якій мовець постає як окремий індивід, а адресатом може бути інший індивід,
певна соціальна група чи масова сукупність людей, або ж вони уживаються при автокомунікації; 2)
багатоплановість характеру стосунків між мовцем та слухачем: потенційно кожна людина незалежно
від вікових, статевих чи соціальних ознак здатна використовувати та сприймати узагальнені
висловлення; 3) актуальність психологічних характеристик мовця: він ставить себе вище за слухача з
огляду на свою життєву позицію та намагається виконати певну комунікативну роль, зокрема
комунікативну роль "порадника", "батька" чи "третейського судді". Водночас мовленнєва ситуація,
демонструючи певні закономірності реалізації узагальнення, безпосередньо не впливає на способи
його введення у структуру висловлення, вибір яких є довільним.
Комунікативна ситуація, у якій реалізується намір мовця відповідним чином вплинути на слухача,
забезпечивши семантичну достатність адресованої йому актуальної інформації, визначає тип
семантичної структури реченнєвих конструкцій, що репрезентують узагальнення.
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Юрчишин Т. В. Признаки речевых ситуаций, реализующих обобщение.
В статье рассматриваются особенности речевых ситуаций, в которых реализуется высказывание
обобщённого смысла: произвольность касательно количественного состава участников,
многоплановость характера отношений между говорящим и слушателем, актуализация
психологических характеристик говорящего. Автор делает вывод о том, что речевая ситуация,
демонстрируя некоторые закономерности реализации обобщения, непосредственно не влияет на
способы его введения в структуру высказывания, выбор которых является произвольным.
Yurchyshyn T. V. Peculiarities of Speech Situations which Realize Generalization.
The article deals with the peculiarities of speech situations in which the statements of generalized content
have been implemented, such as arbitrariness concerning the number of participants, diversity of relations
between the speaker and the listener, actuality of speaker's psychological characteristics. The author makes
a conclusion that a speech situation, showing certain regularities of generalization implementation, does not
influence directly the ways of its introduction into the structure of the statement.
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ДИСКУРС ЯК ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
У статті досліджується феномен, поняття та визначення концепту дискурс, історія вивчення його
статусу і структури у системі комунікативної діяльності людства з антропологічної точки зору.
Систематизуються та узагальнюються визначення дискурсу та визначається його прагматична та
соціальна спрямованість.
Актуальність дослідження дискурсу як лінгвопрагматичного та лінгвосоціального явища у
сучасному мовознавстві зумовлена суперечливим підходом та визначенням дефініції цього феномену
у контексті вивчення аспектів комунікативного акту як такого та теорії комунікативних актів взагалі.
Погляд на мовні одиниці з різних кутів та альтернативних точок зору дає можливість визначити роль
різноманітних лінгвальних та екстралінгвальних явищ, яку вони відіграють у пізнанні і подальшому
вивченні того чи іншого концепту.
Наукова новизна полягає у комплексному підході щодо вивчення феномена дискурсу, історії
його походження і становлення, функціонування у сучасних мовах і можливості здійснення прямого
або опосередкованого впливу на свідомість адресата.
Систематизація і узагальнення визначень, а також прагматична і соціальна спрямованість
дискурсу є метою нашого дослідження.
Об’єктом дослідження є дискурс соціальної та політичної спрямованості як з боку історії
походження, так і функціонування на сучасному зрізі.
Предметом дослідження є прагматичні і соціально-психологічні властивості дискурсу, що
зумовлюють його розвиток, функціонування і сприйняття.
Історія досліджень проблем виявлення, сприйняття, становлення та функціонування дискурсу як
лінгвопрагматичного феномену налічує всього близько ста років. Проте, вивченню цього явища
присвячена чималу кількість наукових праць таких відомих дослідників, як Н. Арутюнова,
А. Блекледж, М. Бахтін, А. Вежбицька, Р. Водак, В. Дем’янков, Т. ван Дейк, Ю. Караулов,
Г. Почепцов, Н. Фейрклоу та ін. Розвиток мовознавства за останні десятиліття у руслі
антропологічної парадигми зумовив актуалізацію таких галузей лінгвістичної науки, базовими для
яких є розуміння мовленнєвої діяльності, що забезпечує функціонування діяльності найвищого рівня
– когнітивної, комунікативної, предметно-прагматичної.
Єдиним початком для багатьох галузей знань, що досліджуються у науці сьогодення, є дискурс як
відокремлена структурна одиниця у вимірі мовної свідомості людства. Загальновідомо, що головною
функцією мови, – є комунікативна функція, а отже саме цей фактор вимагає від дослідників
поступово відходити від вивчення мовної системи як такої і звертатися до врахування факторів
екстралінгвістичної природи, а саме соціальних. Мова і мовлення, мовна система і мовленнєва
діяльність як єдність і, одночасно, протилежність, протиставлення двох вимірів міжособистісної,
міжкультурної комунікації у сучасному суспільстві, вивчалися багатьма дослідниками. Досить чітко і
виразно протиставив мову і мовлення Ф. де Соссюр, який зазначав, що "мова – це готовий продукт,
який пасивно реєструється мовцем. Це дещо, що існує поза волею тих, хто ним володіє", натомість
"мовлення – це індивідуальний акт волі та розуму; у ньому варто розрізняти комбінації, в яких мовець
використовує мову з метою вираження своєї думки, та психофізичний механізм, який дає змогу йому
об’єктивувати ці комбінації. У мовленні немає нічого колективного, вияви його індивідуальні та
миттєві" [1: 57]. Л. Щерба виділяє у мові три аспекти мовних явищ: мовну систему (загальну мову),
мовленнєву діяльність (мовлення – як процес) та мовний матеріал (мовлення – як результат процесу)
[2: 364]. Саме з процесу мовленнєвої дії (акту) і виникає взаємозв’язок семантики та прагматики,
завдяки яким система мови сприймається адресатом через призму способів та засобів її відтворення,
сприйняття та осмислення [3: 16].
Можливість надання конкретної спрямованості висловлюванню, особливої інтенції у
характеристиці комунікативних дій, тобто ілокутивності комунікативного акту як категорії, уведеної
Дж. Л. Остіном (1962) та Дж. Серлем (1965), дає підстави визначити прагматичну спрямованість
дискурсу [3: 16].
Загальновизнаною у сучасному мовознавстві інтерпретацією дискурсу є визначення Т. ван Дейка,
яке полягає у трактуванні його "як складного комунікативного явища, що містить, окрім тексту, ще й
екстралінгвістичні чинники (знання про світ, установки, мету мовця, спрямованість на його
ментально-прагматичну сферу)" [4: 8].
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Британський учений Адріан Блекледж у своєму дослідженні "Дискурс і влада у мультимовному
світі" (2005) пропонує комплексний підхід до вивчення цього явища за допомогою критичного
аналізу дискурсу (КАД). КАД (за Н. Фейрклоу, М. Мейер, Г. Вайс і Р. Водак) розглядається як
теорія, оскільки на сьогоднішній день не існує у науковому обігу єдиної гіпотези/теорії з цього
питання, а всі пошуки у даному полі, на думку Р. Водак, еклектичні й несистематичні;
метод, у якому дискурс, визначається як єдність одночасних і послідовних взаємопов’язаних
мовленнєвих актів, які проявляються усередині і за посередництвом соціальних полів, тематично
пов’язаних усними і писемними знаками (семами), часто-густо поєднаними у текст, що належить
певному семіотичному типу, тобто жанру [5: 8].
Досить часто дискурс розглядають серед базисних понять і термінів політичної лінгвістики у
контексті політичної комунікації, тобто в процесі спілкування між учасниками політичної діяльності.
Найважливіший для політичної лінгвістики термін "дискурс" не має до теперішнього часу єдиного
визначення. Дискурс (від франц. discours – мовлення), на думку деяких учених, може вживатись на
позначення мовленнєвої діяльності, тексту, контексту, висловлювання у його взаємозв’язках із
комунікативною ситуацією. Проте, вважаємо, що немає необхідності вживати термін "дискурс" на
позначення існуючих понять, за якими у лінгвістиці вже давно закріпилися стійки назви. Отже, якщо
дискурс розглядатимемо як складну єдність мовної форми, значення і дії, якому відповідає поняття
"комунікативна подія", то перевага такого розуміння полягатиме в тому, що дискурс, порушуючи як
суто інтуїтивні, так і лінгвістичні підходи щодо його визначення, не обмежується межами
конкретного мовного висловлювання, тобто межами тексту або ж самого діалогу. За фігуральним
виразом Н. Д. Арутюнової, дискурс – це "мовлення, занурене у життя" [6: 137]. Саме тому до
контенту концепту дискурс повинні бути залучені всі існуючі у свідомості учасника комуникативної
діяльності (усні і письмові) компоненти, здатні впливати на породження і сприйняття мови. До їх
складу (компонентів) відносяться політичні погляди, політична ситуація, засоби маніпулятивної дії,
такі, як евфемізми, дисфемізми, какофемізми, психофізіологічні стани (наприклад, обсесія),
криптологічні висловлювання, doubletalk, інші тексти, зміст яких враховується адресантом з метою
актуалізації адресата.
Термін "дискурс" має лінгвосоціальну природу; це предмет дослідження лінгвокультурології,
соціолінгвістики, психолінгвістики, політичної лінгвістики. Розрізняють дискурси різного характеру і
походження, наприклад, мітинговий, парламентський, дискурс виборчої кампанії та інші. В останні
роки фіксується широке розповсюдження дискурсу теледебатів та розмовних шоу (talk-show). Одним
із різновидів такого типу дискурсів є масс-медіальний дискурс, усний або письмовий, якому
притаманні прагматичні, соціокультурні, психологічні та інші фактори, що виражаються через
посередництво засобів масової інформації комунікації, і відображають механізм свідомості
комунікантів. Мовленнєві акти на кшталт табу, вимоги, прохання, заперечення, аргументування,
підтвердження, згоди, незгоди, спростування та багато інших є відмінною рисою маніпулятивного
дискурсу.
Обсесивний (від англ. obsessive – нав’язливий, всепоглинаючий) дискурс можна вважати як один
із різновидів маніпулятивного дискурсу, так і самостійним психолінгвістичним явищем. За
переконанням З. Фрейда, обсесивний дискурс організується, передусім, числом і перерахуванням.
Дійсно, усі нав’язливі ідеї так чи інакше пов’язані з повторенням одного числа або перерахуванням
чисел чи предметів. Явище обсесії або обсесивність, З. Фрейд невід’ємно пов’язує з поняттями табу і
"всемогутності думки", акцентуючи увагу на тому, що численні повтори слів, фраз (в тому числі
табуйованих, заборонених), чисел мають нав’язливий, дискурсивно-маніпулятивний характер [7: 107].
З іншого боку, можна говорити й про обсесивний характер спілкування моряків або ж повітряних
пілотів. На нашу думку, повтори чисел (наприклад кількаразове відтворення координат
місцезнаходження), сталих фраз та виразів (наприклад, сигнали, такі, як S.O.S.; позивні типу "Борт пів
сотні два" замість "п’ятдесят два"), висловлювань суто військово-морського або повітряновійськового характеру є невід’ємною часткою обсесивно-професійного дискурсу.
Очевидно, що дане явище – це предмет вивчення лінгвосоціології і лінгвопрагматики. Остання, за
О. О. Селівановою (2008), досліджує використання і функціонування мовних знаків у процесі
комунікації, у взаємозв’язку з інтерактивністю його суб’єктів (адресанта й адресата), їх
особливостями й самою ситуацією спілкування, у якій її (прагматика) семіотична спрямованість
доповнюється комунікативною орієнтацією теорії мовленнєвих знаків. Сучасна когнітивна
прагматика ("метапрагматика") намагається пояснити природу дискурсу на основі фрагментів
концептуальних систем комунікантів: моделей ситуацій, настанов, фреймів, сценаріїв, декларативних
та процедурних уявлень, бажань, інших актів комунікації, що є фундаментом, на якому будуються
прагматичні теорії, які з одного боку, є концептуальними, що виявляється у загальному аналізі
взаємодіяльності, з іншого, – емпіричними, що визначає шляхи дослідження психологічних і
соціальних особливостей походження і сприйняття мовлення у процесі комунікації [8: 555–567].
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Януш О. Б. Дискурс как лингвопрагматический и лингвосоциальный феномен.
В статье исследуются феномен, понятие и определение концепта дискурс, история изучения его
статуса и структуры в системе коммуникативной деятельности человечества с
антропологической точки зрения. Систематизируется и обобщается определения дискурса и
определяется его прагматическая и социальная направленность.
Yanush O. B. Discourse as Linguopragmatic and Linguosociological Phenomenon.
The article deals with the phenomenon, concept and definition of the term discourse, the history of its status
and structure study in the system of communicative activity of the humanity from the anthropological point of
view. It systematizes and generalizes discourse definitions and determines its pragmatic and social direction.
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ЯВИЩЕ ПЛЕОНАЗМУ В АНГЛІЙСЬКОМУ СИНТАКСИСІ
З’ясовано особливості явища плеоназму в англійському синтаксисі. Систематизовано основні види
помилок, пов’язаних із вживанням у тексті стилістичних зворотів мови з однозначними, семантично
близькими чи синонімічними словами. Запропоновано низку правил і стратегій, використання яких
зумовить продуктивне та коректне висловлювання думок автора та граматично правильне втілення
їх у речення.
Результати аналізу реального стану підготовки майбутніх економістів до професійного
спілкування виявили таку закономірність: більшість майбутніх фахівців схильні до стереотипного
вживання плеоназмів, оскільки впевнені, що такі стилістичні звороти надають більшої переконливості
та виразності їх мовленню. Проте на сучасному етапі однією з характеристик успішного економіста є
стислість і чіткість його виступу чи повідомлення. Така ситуація зумовлена як складністю завдань,
вирішення яких потребує неабиякого професіоналізму та наполегливості в умовах політичної
нестабільності та невизначеності пріоритетів економічного розвитку держави, так і тенденцією до
скорочення часових меж щодо їх виконання. Сучасні замовники співпрацюють з тими організаціями,
які можуть забезпечити отримання результату за короткий період часу.
Підвищення ефективності підготовки майбутніх економістів із високим рівнем знань, умінь і
навичок професійного спілкування є одним із чільних завдань вищої освіти України. Розвиток
новітніх форм господарювання та безпосередні зв’язки підприємств із закордонними партнерами
зумовлюють необхідність удосконалення професійної комунікативної компетентності, яка є
важливою умовою розвитку і регулювання інноваційної діяльності установи. Вочевидь постає
потреба реорганізувати систему освіти таким чином, щоб здобуті майбутнім економістом у ВНЗ
професійні та комунікативні знання забезпечили можливість орієнтуватися в сучасних ринкових
тенденціях для систематизації та узагальнення прогресивного економічного досвіду, прогнозування
темпів економічного зростання, підвищення ефективності функціонування підприємства.
Згідно з вимогами Болонської конвенції і Загальноєвропейських рекомендацій з гуманітарної
освіти науково-педагогічний колектив ВНЗ економічного профілю повинен розробити та
вдосконалити інтегровані навчальні плани та програми таким чином, щоб підготувати фахівця,
здатного застосовувати свої знання у сфері економіки, обґрунтовувати результати аналітичних
досліджень, формулювати рекомендації щодо вдосконалення фінансового механізму підприємства та
держави тощо. Проте часто на практиці виявляється, що випускники-економісти не готові творчо та
результативно реалізовувати комунікативну функцію. Наявність такої проблемної ситуації
спричинюється низкою суперечностей між тенденціями розвитку української економіки та слабкою
готовністю молодих фахівців відповідати запитам ринку праці; між соціальним замовленням держави
на фахівців із вищою економічною освітою, які повинні володіти вмінням ведення професійного
діалогу, та недостатнім орієнтуванням освітніх структур на формування комунікативної
компетентності студентів; між стереотипністю організації навчального процесу ВНЗ економічного
профілю, зміст якого здебільшого відображає специфіку дисциплін фахової підготовки, та
недооціненим значенням циклу гуманітарних дисциплін як важливої складової змісту підготовки
особистості сучасного фахівця.
Запорукою розв’язання цих суперечностей у ВНЗ економічного профілю є синтез гуманітарних
дисциплін та предметів циклу професійної підготовки. Такий підхід стане передумовою високого
рівня професійних комунікативних умінь і навичок, реалізація яких зумовить розвиток
конкурентоспроможності та професійної майстерності майбутнього фахівця, забезпечить
ефективність перебігу ділових переговорів, дискусій, нарад і може стати визначальним фактором у
системі міжособистісної професійної взаємодії із замовниками чи партнерами підприємства.
Підготовка майбутніх фахівців до ефективного виконання професійних комунікативних завдань
набуває особливого значення з огляду на те, що професійне спілкування реалізовує не лише
комунікативні, але й специфічні функції, які пов’язані з особливостями економічної діяльності
суб’єктів господарювання.
Таким чином, професіоналізм економіста не може обмежуватися та визначатися виключно
економічною підготовкою, оскільки загальна ефективність його діяльності значною мірою залежить
від таких факторів як: сформованість умінь фахівця зорганізуватись і використати набуті знання,
вміння, навчальний та життєвий досвід у певній професійній ситуації; вміння знайти та
проаналізувати необхідну інформацію; вміння залагоджувати конфліктні ситуації та знаходити
компромісні рішення; рівень професійної комунікативної компетентності та уміння вести чітко
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структурований економічний та політичний діалог тощо. Тому одним із основних завдань ВНЗ
економічного профілю – є формування у студентів умінь та навичок лаконічного, граматично
правильного та лексично виправданого висловлювання, які він ефективно застосовуватиме в процесі
власної професійно-комунікативної діяльності.
Отже, метою наукового пошуку є необхідність виявлення плеоназмів, з якими найчастіше
зустрічається студент в процесі написання творчої роботи чи ведення усної бесіди. Досягнення
поставленої мети зумовлює виконання важливого завдання, яке передбачає здійснення аналізу
вживання плеоназмів майбутніми фахівцями та визначення основних типів помилок.
Проведений аналіз словникових визначень терміну "плеоназм" і праць фахівців-філологів, які
займаються вивченням цього питання, зумовив з’ясування понятійного апарату феномена, що
досліджується. В. Даль, зокрема, визначає "плеоназм" як багатослів’я, повторення [1]. У словнику
С. Ожегова вказаний термін трактується як мовний зворот, в якому без потреби повторяються слова,
значення яких частково або повністю співпадають, або такі, де значення одного слова вже є частиною
іншого [1]. У "Великій Радянській Енциклопедії" "плеоназм" визначається як вживання слів, які є
лишніми для змістової повноти висловлювання, а у деяких випадках і для стилістичної виразності [1].
Термін "плеоназм" вживається для позначення мовностилістичної надлишковості. Плеоназм – це
вияв закону мовної надмірності, яким керуються всі прояви граматичного та семантичного
узгодження, множинне заперечення, мовна синонімія, повтори тощо [2: 466]. Плеоназм як
багатослів'я є своєрідним дефектом мовлення, в процесі якого вживаються близькі за змістом, а, отже,
зайві слова [3: 200].
Таким чином ми керуватимемось таким визначенням об’єкту, що досліджується: плеоназм – це
стилістичний зворот мови, який містить у собі слова з однаковим значенням чи близькі за значенням,
що не надає реченню виразності і переконливості, а лише завуальовує його основну ідею.
Плеоназм пов’язаний із вживанням надмірної кількості граматичного чи лексичного забезпечення
змісту певного поняття. Проте зазначимо, що вказане явище може трактуватись як таке, що має як
негативне так і позитивне забарвлення. В англійській мові, зокрема, існує принаймні два терміни для
позначення багатослів’я, серед яких виділимо "wordiness" та "redundancy". Перше з них вживається для
позначення надлишку слів, фактично необхідних автору для вичерпної характеристики того чи іншого
поняття, тоді як друге – для позначення фрази чи конструкції, в якій свідомо близькі за значенням слова чи
звороти підібрано з метою унеможливлення неправильного тлумачення важливої для автора ідеї.
Проте, як свідчать результати аналізу помилок, що найчастіше зустрічаються у письмових роботах
та усних відповідях майбутніх економістів, студенти часто невдало використовують плеоназми, які є
власне результатом одноманітності їх словника, невправності обрання способу формулювання думки,
який був би доречним у тій чи іншій професійній ситуації. Майбутні фахівці економічного профілю,
формулюючи речення та висловлювання, використовують низку зайвих слів та словосполучень,
скорочення яких сприятиме тому, що абзац та й текст загалом стане лаконічнішим, його ідея чіткіше
викладеною. Адже елементи в структурі речення-абзац-текст залежать один від одного як з позиції
граматики, так і з позиції багатослівності, тобто перенасиченості стилістичними зворотами.
Наведемо приклад листа в двох варіантах. Перший варіант є типовим прикладом невдалого
вживання плеоназмів, тоді як другий – прикладом того, як ту ж саму ідею можна викласти без
вживання зайвих слів та зворотів.
Приклад №1 [4] .
Dearest, esteemed, important, and beloved colleagues, friends, and comrades,
I, Lord Redund, also called Lord Alvin Redund, am writing and penning this missive letter in
correspondence to you, my friends, colleagues, and comrades, on March 15, 1734, this fifteenth day of March
of the year 1734 to request, inquire, and ask of you, my friends, colleagues, and comrades, if it would be
possible, feasible, or conceivable that I might borrow, or obtain on loan from you a small, tiny, insignificant
amount of money, coin, or currency with which I might purchase, obtain through sale, or buy additional
paper, or parchment, with which I could then write or pen more letters, missives, and messages unto you, my
friends, comrades, and colleagues.
Thank you. I am grateful, and much obliged.
Sincerely, Truly, and Earnestly,
Lord Alvin Redund, Lord of House Redund.
Приклад №2 [4] .
Dearest,
I am writing letter in correspondence to you my friends, to ask of you if it would be possible that I might
borrow a small amount of money with which I might purchase additional papers to write more letters to you.
Thank you.
Sincerely,
Lord Alvin Redund.
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У першому листі багатослів’я пояснюється бажанням автора, так би мовити, "прикрасити" своє
мовлення, "збагатити" його певними елементами, що могли б надати повідомленню характерної
помпезності. Повторення значної кількості лексико-синтаксичних компонентів призводить лише до
перебільшення змісту кожного з понять. Другий лист, який було скорочено шляхом видалення
надмірних конструкцій та комунікативно неістотних компонентів, є прикладом відповідності
словесної місткості тексту його змістовій та інформаційній насиченості.
Наведемо ще один приклад (приклад №3) частини тексту, де практично кожне речення необхідно
перефразувати таким чином, щоб уникнути плеоназмів.
Приклад №3.
Many human individuals use more words than are absolutely necessary and essential to express the
thoughts and ideas, which they (the human individuals) are attempting to communicate. They repeat the same
thing constantly and say thing over and over again. Sometimes instead of actually repeating themselves they
merely substitute various sundry long phrases for a simple word due to the fact that it is their opinion that
readers will be impressed by this writing method of procedure. But in the modern contemporary world of
today, good writing should never be wordy. It should be economical; that is, it should say what it has to say,
and than stop, cease, and desist.
Основною ідеєю вищенаведеного тексту є заклик до уникання зайвих слів, що сприятиме
лаконічності висловлювання, граматично та лексично правильному оформленню мовлення. Проте,
власне, саме наведений абзац є яскравим прикладом перенасиченості та багатослівності речення.
Зокрема необхідно було б ужити наступні слова та словосполучення для надання реченням виразності
та стислості: "people" на відміну від "human individuals"; із фрази "thoughts and ideas" потрібно обрати
лише одне слово; "because" на відміну від "due to the fact that"; "they think" на відміну від "it is their
opinion".
Серед основних причин існування явища плеоназму виділимо такі:
· бажання видати будь-яку думку вагомішою шляхом втілення її в довгі та помпезні речення
(напр.: "She made the statement that she was approaching" на відміну від "She said she was
approaching");
· неспроможність підібрати відповідне слово чи конструкцію з метою уникнення низки
непотрібних слів та словосполучень (напр.: "if" на відміну від "on condition that", "then" на
відміну від "at the point in time");
· вживання надмірної кількості пасивних конструкцій, які містять більше слів аніж їх активні
відповідники (напр.: "The students selected "The strategies of eliminating wordiness" as the theme
for the next lecture" на відміну від "The strategies of eliminating wordiness" was selected as the
theme for the next lecture").
Існують певні правила та стратегії, використання яких зумовить продуктивніше та коректніше
висловлювання певної думки у реченні. Зокрема виділимо такі [5]:
· уникайте підрядних речень, які б розпочинались із "who", "that", "which" тощо (напр.: "The
most efficient and accurate system" на відміну від "The system which is more efficient and
accurate";
· не вживайте надмірної кількості "it is", "there is", "there are" на початку речення (напр.: "We
must agree" на відміну від "It is important that we agree");
· уникайте інфінітивних зворотів (напр.: "A clerk checks and records all incoming mail" на
відміну від "The duty of a clerk is to check all incoming mail to record it");
· уникайте слів, які пояснюють очевидне (напр.: "We intend to comply with the tax return
regulations you have stated" на відміну від "It goes without saying that we are acquainted with
your policy of filling tax returns, and we have every intention of complying with the regulations
which you have stated").
Вищеназвані приклади плеоназмів є типовими для письмових робіт та усних відповідей студентів
ВНЗ економічного профілю. З метою зменшення кількості цих помилок майбутнім економістам
необхідно дотримуватись таких порад:
· складіть план творчої роботи перед її написанням або ж ретельно обдумайте усну відповідь;
· не намагайтесь висловити в одному реченні ідею усього абзацу;
· перечитайте через певний час написане Вами. Якщо після цього Ви помітите, що слова чи
словосполучення дублюють один одного, то викресліть зайве.
Отже, щоб уникнути багатослів’я необхідно, передусім, звертати особливу увагу на те чи не вжито
в тексті стилістичні звороти мови з однозначними, семантично близькими чи синонімічними словами,
які свідчать про мовну недбалість автора, вказують на нерозуміння точного сенсу слів.
Перспективи подальших досліджень полягають у систематизації різновидів обов’язкового та
факультативного плеоназму в англійській мові.
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Ярощук И. Д. Явление плеоназма в английском синтаксисе.
Выяснены особенности явления плеоназма в английском синтаксисе. Систематизированы основные
виды ошибок, связанных с употреблением в тексте стилистических оборотов языка с
однозначными, семантически близкими или синонимическими словами. Предложен ряд правил и
стратегий, использование которых обусловит производительное и корректное высказывание мнений
автора и грамматически правильное воплощение их в предложение.
Yaroshchuk I. D. The Phenomenon of Pleonasm in the English Syntax.
The features of pleonasm phenomenon in the English syntax are found out. The basic types of errors which
are connected with the use of stylistic turns of language with synonymous, semantically-like or synonymous
words in the text are systematized. The row of rules and strategies the use of which will stipulate the
productive and correct utterance of author’s points of view and grammatically correct embodiment of them
in sentences is offered.
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СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ У РЕЧЕННЄВІЙ
КОНСТРУКЦІЇ
У статті проаналізовано змістову структуру синтаксичних конструкцій з модальним значенням
можливості, експлікатором якого виступають лексеми могти і можна; визначено семантичний
спектр відношень, які вони передають. Обґрунтовано реалізацію модального значення можливості
та досліджено засоби вираження модального значення можливості у реченнєвій структурі.
Модальність виступає специфічною мовною категорію, що накладає відбиток і на змістові
характеристики лінгвістичних одиниць, і на план їхнього вираження. Основним лексичним
виразником модальності можливості виступають модальні слова могти та можна. Саме ці маркери
досліджуваного різновиду модальної семантики становлять його ядро. У нашій роботі дослідження
синтаксичних конструкцій з модальним значенням можливості здійснюється на матеріалі
граматичних структур, до складу предикативної основи яких входять ці компоненти. Як нам
видається, саме ґрунтовний аналіз ядерної зони семантики можливості допоможе вияскравити її
характерні риси та описати диференційні ознаки, притаманні саме цьому різновиду значення
об’єктивної модальності, власне у цьому і полягає актуальність статті.
Метою наукової статті є дослідження змістової структури синтаксичних конструкцій з
модальним значенням можливості, визначення семантичного спектру відношень у реченнєвій
структурі, обґрунтування реалізації модального значення можливості та дослідження засобів його
вираження у реченнєвих конструкціях.
Оскільки в синтаксичних описах явище модальності вивчалося по-різному, існували відмінні
погляди на сутність експлікаторів модального значення. Так, Є. О. Седельніков не вважав виразником
модального значення речення окремі лексеми на зразок могти, можна. Крім цього, не було єдності в
поглядах на природу модального значення в конструкціях зі складеними присудками, зв’язковий
компонент у яких представлено модальним дієсловом, за допомогою якого виражається відношення
між суб’єктом та дією: їх поряд з граматичними одиницями із суб’єктивною та об’єктивною
модальністю зараховують до окремого типу, який називають "внутрішньо синтаксичною
модальністю" (Г. Золотова) [1: 151-153], "внутрішньою модальністю" (Л. Єрмолаєва) [2: 48-106],
"предметною модальністю" (І. Пете) [3: 219-236], окремі науковці визначають як специфічний спосіб
оформлення модальності можливості (В. Панфілов) [4: 37-48], (С. Небикова) [5: 17-18], а самі
маркери модальності можливості кваліфікують як "предикати потенційності" (Ю. Степанов) [6: 114].
З огляду на усталену в українському мовознавстві традицію вважати дієслово могти таким, що
виражає модальне значення, тобто маніфестує зв’язок між предметами та явищами об’єктивного
світу, вважаємо його головним репрезентантом модальної семантики можливості.
Так як для дослідження нами обрано синтаксичні конструкції з модальним значенням можливості,
експлікатором якого виступають лексеми могти і можна, вважаємо за необхідне визначити
семантичний спектр відношень, які вони передають.
Звертає на себе увагу той факт, що низка дослідників відзначають властивість названих лексем
посідати ядерну позицію в модальному мікрополі можливості [7; 8; 9], а також надзвичайно високу
продуктивність семантичного блоку могти, можна + інфінітив, напр.: Така правда й щирість може
дорого йому коштувати (І. Багряний); Треба б тільки мати підойму, – зринуло в думці, оту
Архімедову підойму, що нею можна повернути й хід планети (І. Багряний).
Модальне дієслово могти, вжите у формі теперішнього часу, у поєднанні з неозначеною
дієслівною формою недоконаного виду означає ситуацію, існування якої може тривати в
теперішньому, у момент мовлення, напр.: У цьому-бо може бути джерело колосальних трагедій і
колізій (І. Багряний); А в погребі коли є ще трохи на денці картоплі та буряків, то добре, бо може
тільки півтора корінця й лежати від буряків та недогризена мишами шабатурка з-під моркви
(Є. Гуцало); Та його вражало те, що такі речі можуть говоритися вголос і що хтось говорить про
це відважно й прямо, та ще й ось тут – у такому становищі!.. (І. Багряний). На перший погляд,
парадоксальність такого твердження (адже можливість завжди спрямована на майбутнє), згладжує
факт, що в конструкціях такого зразка визначальним чинником творення модальності можливості
виступає комунікативний, а саме – недостатня обізнаність мовця чи учасника ситуації з її реаліями,
що створює передумови для виникнення припущення про обставини перебігу ситуації.
Цікавим фактом є те, що з-поміж конструкцій ілюстративного матеріалу у значенні "теперішньої
можливості" з модальними дієсловами сполучаються переважно неграничні дієслова, тобто такі, "які
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виражають дії, процеси та стани, що не передбачають досягнення своєї внутрішньої межі" та
означають цілісну дію, процес чи стан, напр.: А також думав, що подібне багатство може
вживатися із таким убозтвом лишень у наших краях; хоч воно початок чогось великого і
неосяжного, його поглинуть скелі, береги, земля (Р. Андріяшик); От не подумала б, що вас може
цікавити це (О. Іваненко); Довго, приміром, мучили слова: "В українців гірка доля, як у негрів".
Скільки я не мізкував, що те може означати, так і не дійшов смислу (Р. Андріяшик). У таких
конструкціях ситуація можливості мислиться як така, що виникла у минулому, і продовжує тривати
до моменту мовлення (речення 1, 2) або до певного моменту в минулому (речення 3).
Проте трапляються й конструкції, у яких граматична форма теперішнього часу модального
дієслова могти у сполученні з інфінітивом недоконаного виду може виражати дію, реалізація якої
спрямована на майбутнє, напр.: Відчував, що його огортає жах при згадці про те, що було, й перед
тим, що може бути в цім безвихідді, в цім царстві садизму і сваволі (І. Багряний); Думаю – піду
подивлюся, – нарешті видавив він з себе, – бо чоловік може не знати, де тут добрий камінь, і
потерпіти збитки (Р. Андріяшик); Чи ж ви знаєте, чого нам це може коштувати? (І. Багряний).
Зазвичай, у таких реченнях функціонують інфінітиви непарновидових дієслів та задіяні окремі
синтаксичні та стилістичні засоби: протиставлення (те, що було, й те, що може бути),
співвіднесеність видо-часових форм предикатів у складному реченні (чоловік може не знати і
потерпіти збитки).
Природа досліджуваних утворень чіткіше проступає за умови їх порівняння з конструкціями, у
яких предикативним центром ситуації можливості виступає сполучення теперішнього часу
модального дієслова могти з інфінітивом доконаного виду, напр.: Але що дурний – свят-свят, про
небіжчиків так не годиться казати, – що дурний може вчинити з золотом? (Р. Андріяшик); При
самій думці про той момент, який може прийти, його млоїло (І. Багряний); Ми всі в боргу перед
нашими батьками й нашою Батьківщиною. Тільки народ може поквитати наші борги
(Б. Антоненко-Давидович). Таке поєднання маркує реалізацію ситуації можливості в майбутньому
часі. Оскільки доконаний вид дієслова вказує на цілісну, повністю завершену дію, то синтаксична
функція оформлення майбутнього часу видається цілком закономірною: нероздільність дії, її
нерозривна зв’язність стає причиною усвідомлення її реалізації як належної до одного певного
моменту – минулого або майбутнього. Аргументом на користь неможливості існування конструкції, у
якій інфінітив доконаного виду в сполученні з модальним дієсловом позначає дію, що відбулася в
минулому, є об’єктивна умова потенційності реалізації позначуваної ситуації, а отже – її
здійсненності, що ще не трапилося, але може статися у будь-який момент. З-поміж досліджуваних
конструкцій найбільшу продуктивність для вираження "майбутньої можливості" мають поєднання
модального дієслова могти у формі теперішнього часу з початковою формою дієслів доконаного
виду зі значенням завершення дії, напр.: Чим може скінчитися бій одинокої, скаліченої,
розтрощено, малої людини проти всього світу – проти світу зла, проти чорної великої ночі безглуздя
й смерти?.. (І. Багряний); Але потерпав, що все це може одного дня закінчитися (Р. Андріяшик);
Невідомо було, як довго може тривати оте листання паперів і вичікування, лише відомо було, що
якоїсь хвилини все це може скінчитися і тоді… (І. Багряний) або з дієсловами, що виражають
результативну дію, напр.: При цьому також хтось із них, у відповідь на висловлений сторонньою
особою жаль з приводу того, що, мовляв, дуже дешево за роботу взято (чотири літри олії!), кинув
зауваження, що – "то нічого, бо автори можуть ще й доплатити та навіть віддати й частку
свого життя, щоб тільки цю завісу почепити!" (І. Багряний); Тихий і замріяний юнак Давид,
обвинувачений в сіонізмі, в приналежності до організації Палей-Сіон, весь час очікував цього
моменту, але не йняв віри, що той момент прийде, що на нього може звалитися щось страшне
(І. Багряний); Але друга [можливість] не виключала першої. Власне, тільки підтверджувала: тут не
можуть зробити над ними "суду", бо відступають, а тому зроблять це десь в іншому місті
(І. Багряний).
В українській мові трапляються також синтаксичні одиниці, модальне значення можливості в
яких, експліковане за допомогою конструкції могти в теперішньому часі + інфінітив доконаного
виду, співвідноситься з часовим проміжком теперішнього і майбутнього часу або теперішнього і
минулого. Між тим, такі утворення є нечисельними і позначають зазвичай повторювану, регулярну
дію, напр.: Вони якщо й бувають часом хоробрі, то тільки в великому гурті, коли можуть власним
криком заглушити жах (І. Багряний); Диви, яка молодиця губилась у Колобродах! А я, дурень, і не
примітив. Вогонь! Станом колише, що й порядна дівка може сховатися (Р. Андріяшик).
Окрім інфінітива, при передачі модальності можливості модальне дієслово може сполучатися з
інфінітивною формою бути та прикметником чи дієприкметником, напр.: Він відчував, що саме тут
може бути нанесена йому найтяжча поразка, яка може зломити його волю, – це замах на його віру
в те, що найбільше цінив усе своє життя і за що тримався душею, як за рятівниче коло
(І. Багряний); Якщо під ногами були камери смертників, до яких Сергєєв стукав ногою, то той етап
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несподівано може бути справді заключний і дуже короткий (І. Багряний); Справа не може бути
байдужою також для власника лісів у Велдіжі, таємне порозуміння з ним могло б пану старості
значно полегшити здійснення вищезгаданого завдання (Л. Горак). Такі утворення, як і одиниці, де
предикативним центром потенційної ситуації є сполучення модального дієслова могти у
теперішньому часі з інфінітивом доконаного виду, виражають можливість, реалізація якої відбудеться
у майбутньому. На відміну від цих речень, про зародження можливості в минулому і її протяжність
на часовій осі до моменту мовлення свідчить сполучення може + бути + безособова дієслівна форма
на -но, -то, напр.: А що в тих паперах понаписувано – тепер навіть не цікаво й зовсім не важно. Там
може бути понаписувано все, що завгодно, але те вже не має ніякого значіння (І. Багряний).
Уживання модального дієслова могти у граматичній формі минулого часу зумовлене, насамперед,
правилом узгодження часів, що на рівні граматичної організації речення віддзеркалюється в кореляції
часових форм дієслів-присудків (надто коли повідомлення стосується подій, що вже відбулися), проте
на рівні логічної побудови синтаксичної конструкції виступають виразниками майбутнього часу,
напр.: Його кожної хвилі могли побачити німці і, "як партизана", зсікти геть на капусту зі
скоростріла (І. Багряний); Не запам’ятавши, тепер дорікала собі, сповнюючись відчаєм, наче від
того, якби могла поглянути у вікно материної палати, залежало щось дуже важливе, таке, що
могло зарадити, допомогти, врятувати… (Є. Гуцало); На околиці була менша загроза від бомб, але
більша від людей – отих одягнутих у мундири людей, що могли з’явитися кожну мить з того чи
того боку й що зустрічі з ними кожен боявся, як вогню (І. Багряний). Тотожне значення мають
конструкції з предикативним центром могти у формі минулого часу + бути + прикметник, напр.:
Така-бо зустріч могла бути небезпечною для них (І. Багряний); А це страшна річ, – людина могла
просидіти рік, витерпіти всі муки, відкинути всі обвинувачення та й бути неуразливою, і раптом
через одне слово, сказане в камері й доведене до вух слідчого, дістати статтю й спастися
безповоротно (І. Багряний).
Від проаналізованих варто відмежувати інший семантичний варіант конструкції могти у формі
минулого часу + інфінітив доконаного виду, такі, що виражають значення "бути спроможним зробити
що-небудь". Такі утворення позначають спроможність, здатність суб’єкта здійснити певну дію в
минулому, і маркують дію як реальну, а не як потенційну, тобто не є репрезентантами модального
значення можливості, напр.: У хаті стало видно, вона могла розрізнити найдрібніші візерунки на
килимах, що ними обвішано було стіни (В. Шевчук); Звідкіля й як ті жінки могли так блискавично
швидко зорієнтуватися, куди завезено їхніх чоловіків, синів, батьків, і як розшукати цю тюрму?!
(І. Багряний); Не говоріть дурниць. Що вам могли поставити найдикіші обвинувачення – це
нормально і в порядку (І. Багряний).
Конструкції, побудовані за схемою могти в минулому часі + інфінітив недоконаного виду теж
маркують потенційність, здатність процесуальної дії реалізуватися за певних умов, напр.: Він іще
трохи полежав, подивився, як замовкали одна по одній зенітки і розбігалась обслуга, подивився на
кам’яну постать над собою, в якої вже одлетіла голова, а тоді враз і собі чкурнув геть. Дала, далі,
далі від цього місця! Не від бомб, ні. Від цього місця, де могли його шукати, де могли бути десь
поблизу "свої" (І. Багряний); Але в дійсності, в усій своїй трагічній повноті й специфічності така дія
могла відбуватися й відбувалася лише на певній території й лише на тлі надзвичайної епопеї певного
народу (може, навіть як вивершення тієї епопеї) (І. Багряний).
Високою частотністю вживання характеризується і модальне слово можна. За влучним
спостереженням І. Федорової, продуктивність його вживання зумовлена тим, що ця лексема "має
досить ємну модальну семантику і являється стилістично нейтральною" [10: 35]. Сфера
функціонування модального слова можна – це, насамперед, безособові речення, у яких дія чи процес
зображуються як такі, що не залежать від суб’єкта, а також такі конструкції, формальна організація
яких не передбачає обов’язкової наявності суб’єкта дії, напр.: Через день, це було вранці, Дарія
Олександрівна згадала: близько самого прислону, над струмком, зосталися невикопані бурячки. Як
вона про них забула? – можна зварити борщ і недужій поможеться (В. Барка) – Дарія
Олександрівна може зварити борщ; Вона гостро роздивляється, куди можна тікати, он, хоч крізь
проламину в паркані – недалеко (В. Барка) – куди вона може втікти; Щоправда, можна збудувати
замість розбірного будиночка звичайнісінький курінь, але тоді візьміть із собою метрів з десяток
непромокальної матерії покрити зверху курінь, щоб під час дощу курінь не протікав (О. Вишня) –
хтось може збудувати замість розбірного будиночка курінь.
Поєднання предикатива можна з різними видовими формами інфінітива зумовлено тими самими
закономірностями, що й утворення конструкцій може + неозначена форма дієслова: якщо мовець
наголошує на цілісності чи одноразовості здійснення дії, він послуговується інфінітивом доконаного
виду, напр.: А потім западає тиша, і з її дна можна запримітити лише примружене око зірки, яка
зазирає вниз (Є. Гуцало); Тоді біль швидко проходив, а за копійку можна було купити у Масія аж
чотири цукерки і вже смакувати до самого вечора (О. Довженко); Улянка уважно записала на
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клаптику паперу, де і які дерева можна зрубати (О. Донченко); за умови, коли на передній план
зображення виходить тривалість дії, процесу чи її повторюваність, мовець користується моделлю
можна + інфінітив недоконаного виду, напр.: Отже, на тязі можна стояти. Але стояти, як ви
знаєте, можна й на вулиці, і в кімнаті можна стояти, і на стільці, і на столі ми стоїмо
(О. Вишня); Річка там не те, що в нас, жабі по коліно, а широка, з піщаним дном, раків повно,
кишать, руками можна ловить (В. Близнець); Тоді повертаюся до свого: вірити наділеним владою
можна принаймні через п’ятдесят років після їх смерті (Р. Андріяшик).
Лінгвісти констатують також тенденцію конструкції можна + інфінітив до позначення модальної
семантики зовнішньої можливості [10]. Критичне переосмислення цієї позиції дає право твердити, що
вживання такої конструкції продиктоване а) прагненням мовця сконцентрувати увагу на факторах
об’єктивного світу, що сприяють реалізації потенційної ситуації як більш значущих порівняно з
чинниками, що витікають з внутрішнього світу суб’єкта / дії, напр.: Роман горів, як радісна свічка
надії й безмежної віри в їхнє велике, героїчне призначення, ради якого можна терпіти все
(І. Багряний) – важливість призначення – той фактор, що детермінує здатність Романа терпіти; Та ми
вже стільки напаскудили природі, що можна тільки дивуватися з її терплячості (В. Дрозд) –
об’єктивний закон захисної реакції на негативну дію визначає здивування з приводу бездіяльності
природи; Виказав, значить, москвофільську, а між радикалами шепіт, мовляв, можна його і у
верховоди брати (Р. Андріяшик) – відповідність політичних уподобань певній програмі
уможливлюють кар’єрний ріст; б) потенційною здатністю зміни суб’єкта можливої ситуації без зміни
сутності і умов реалізації потенційної ситуації, напр.: А скажіть, будь ласка, в Хабаровську можна
ходити по вулицях? Безпечно? (І. Багряний) – будь-хто може ходити вулицями Хабаровська; Це був
злий бог, якого можна було бачити і не бачити, якого можна було чути і не чути, але його
присутність ніяк не можна було пояснити, бо вона була така, що не піддавалась осмисленню і
розчленуванню, як прокляття (Р. Андріяшик) – будь-хто може бачити і не бачити, чути і не чути бога,
але ніхто не може пояснити його присутність; Трохи розтуманилося, в небі повисло біле-біле сонце; на
нього можна було дивиться скільки завгодно – воно анітрішки не сліпило (В. Близнець) – будь-хто
може споглядати сонце.
У зв’язку з цим, предикатив можна має ті семантичні варіанти, що й модальне дієслово могти:
а) бути здатним виконати дію, напр.: При засніженій землі й найбільша темнота – відносна, і коли
маєш добрий зір, то можна багато бачити (І. Багряний); Не припускай, що цим орчиком можна
зробити таку складну операцію (Р. Андріяшик); Озеречка ті з’єднуються одне з одним вузенькими
єриками, такими вузькими, що ледь-ледь можна ними пропхнутися на невеличких човникахдовбанках з одного озеречка до іншого (О. Вишня);
б) бути спроможним виконати дію, напр.: Захопившись своєю вигадкою, він із запалом розповідав
Улянці, як можна прикрасити ялинку, засвітити свічки, а внизу, біля стовбура, поставити сніжного
Діда Мороза (О. Донченко); Він послухав і радить: помогти можна тільки одним – підгодувати
корову, коли схудла, як драбина, і перестала доїтись (В. Барка); Просто не вірилося, що такого звіра
можна звалити пострілом, як перед цим не вірилося, що може потонути (Є. Гуцало);
в) мати можливість виконати дію (за певних умов), напр.: Можна відбудувати цей храм, але не
можна відбудувати те, що непоправно привалено цими руїнами, привалено уламками всього життя
(І. Багряний); Ми назбирали чимало книжок. Читали запоєм, по-дикунськи. Були тут і біблії, і
катехізиси, і підручники з магії, і довідники для бджолярів, і сонники. Можна було навчитися всього
– від ремесла пастуха до проповідника (Р. Андріяшик); Родич казав, що має флягу німецького спирту,
можна б погрітись, бо хто зна, коли ще доведеться пити (Є. Гуцало);
г) мати право, дозвіл виконати дію, напр.: Звичайно, воно можна було б і сісти, а потім якось і
звестись, але це, по-перше, коштувало б йому величезних зусиль волі, а по-друге, – що, як тієї волі
раптом не вистачить? (І. Багряний); Добре на таку треніровку брати вашого пса, краще – хорта, а
як хорта нема, тоді гончака, – можна й куделя, тільки щоб прудкий був (О. Вишня); Глянь, глянь! –
прошепотів Роман чомусь притишеним голосом (хоч тут можна було кричати на всі легені), коли
після чергового вклякання перед ворожими літаками під якимсь груддям вони піднесли голови
(І. Багряний);
д) зрідка модальний предикатив у поєднанні з дієсловом маркує випадкову дію. У такому разі
можна є синонімічним до щастить, випадає, напр.: Дуже добрий хазяїн був, рідко можна такого
знайти (В. Барка).
Між тим, сполучення модального дієслова (з)могти у формі майбутнього часу з інфінітивом
сигналізує про потенційно можливу дію, яка відбудеться в майбутньому, часто не наголошуючи на
проблемності її реалізації, напр.: Можуть зітерти його тіло на порох, але не зможе ніхто зітерти
на порох його душі, не зможе зігнати її з цієї землі (І. Багряний); Іван же лишатиметься до неї
уважливий та чулий, але тільки на смертному ложі зможе виміряти силу її відданості (В. Шевчук).
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Отже, на встановлення семантичного різновиду модального значення можливості у реченнєвій
конструкції мають сильний вплив граматичні категорії способу та часу дієслова, які притаманні
інфінітивному та модальному компонентові предиката відповідно. Реалізація цих граматичних
категорій впливає не лише на спосіб формального вираження значення потенційності, але й визначає
семантичні варіанти модальності можливості. Порівняльний аналіз функціонування модальних
лексем могти і можна констатує зближення їхнього семантичного потенціалу, про що свідчить їхня
синонімічність на рівні змістової організації речення та почасти взаємозамінність на рівні формальної
структури.
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Бернацкая С. М. Семантическая разновидность модального значения возможности в
конструкциях предложений.
В статье проанализирована содержательная структура синтаксических конструкций с модальным
значеним возможности,экспликатором котрого выступают лексемы мочь и можно; определен
семантический спектр отношений, которые они передают. Обоснована реализация модального
значения возможности и исследованы средства выражения модального значения возможности в
структуре предложения.
Bernatska S. M. Semantic Diversity of Modal Meaning of Ability.
The article analyzes the content structure of syntactic constructions with modal meaning of ability, whose
eksplikator are lexemes "be able" and "one can". It defines the range of semantic relations which they
render. It also grounds the implementation of the modal meaning of ability and investigates the means of
expressing modal value of ability in a sentence structure.
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ОНТОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СТАНУ САМОТНОСТІ
ПЕРСОНАЖА : ПОЗИТИВНИЙ ВЕКТОР ОЦІНКИ
Стаття присвячена проблемі текстового втілення стану самотності, що досліджується через
інтерпретацію онтологічних концептуальних метафор. На онтологічній інформації ґрунтується
аксіологічне навантаження стану самотності із позитивним/негативним вектором оцінки.
Позитивного навантаження досліджуваний стан отримує у межах концептуальних метафор
самотність є предмет, самотність є порятунок, самотність є розкіш, самотність є страва,
самотність є об’єкт володіння, самотність є скарб.
Актуальність статті зумовлена антропоцентричним спрямуванням мовознавчих розвідок на
дослідження когнітивних процесів при сприйнятті світу людиною та їх мовного втілення.
Мета полягає у виявленні специфіки відображення стану самотності персонажа через онтологічні
концептуальні метафори з урахуванням позитивного вектора оцінки.
Предметом статті є мовні засоби репрезентації стану самотності персонажа у прозових творах
представниці французького постмодернізму Амелі Нотомб.
Об’єктом дослідження виступають метафоричні моделі онтологічного порядку на позначення
стану самотності персонажа.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше на матеріалі французької художньої прози
встановлено особливості текстового відображення стану самотності персонажа з урахуванням
лінгвокогнітивної перспективи.
Подібно до того, як дані людського досвіду з просторової орієнтації породжують орієнтаційні
метафори, дані досвіду, пов’язані з фізичними об’єктами (людське тіло включно) складають основу
для великого різноманіття онтологічних метафор – усвідомлення дій, подій, емоцій як предметів та
рідин [1: 49].
Вивчення самотності як автономної сутності дозволяє нам посилатися на неї, визначати її
кількість, виділяти її певні аспекти, бачити у ній причину чогось, діяти з її урахуванням. Такі
онтологічні метафори необхідні для спроб раціонального осмислення нашого досвіду [1: 50].
У сучасній французькій прозі розгортається ціла гама метафор, через які концептуалізується стан
самотності персонажів як амбівалентний, що вербалізується у лексемах із різною конотацією.
При виникненні метафори завжди має місце аксіологічний момент, завдяки якому стає можливим
безкінечне багатоманіття емоційного забарвлення предметів і явищ [1: 62]. У метафорі "момент
оцінки мовною особистістю навколишнього світу відображений з виключною енергією" [2: 205].
Аксіологічне навантаження стану самотності із позитивним або негативним вектором оцінки
ґрунтується на онтологічній інформації.
САМОТНІСТЬ Є

САМОТНІСТЬ Є

САМОТНІСТЬ Є

ПРЕДМЕТ

ПОРЯТУНОК

РОЗКІШ

Онтологічні концептуальні метафори
зі знаком "+"

САМОТНІСТЬ Є
СТРАВА

САМОТНІСТЬ Є
ОБ’ЄКТ ВОЛОДІННЯ

САМОТНІСТЬ Є СКАРБ

Рис. 1. Модель онтологічних концептуальних метафор репрезентації стану самотності із
позитивним вектором оцінки.
Оскільки для людської свідомості стан самотності характеризується як амбівалентний, доцільною
вважаємо його позитивну оцінку у межах таких концептуальних метафор, як САМОТНІСТЬ Є ПРЕДМЕТ,
САМОТНІСТЬ Є ПОРЯТУНОК, САМОТНІСТЬ Є РОЗКІШ, САМОТНІСТЬ Є СТРАВА, САМОТНІСТЬ Є ОБ’ЄКТ
ВОЛОДІННЯ, САМОТНІСТЬ Є СКАРБ.
Позитивно конотовані лексичні одиниці, що формують концептуальні схеми у наведених далі
текстових фрагментах, дозволяють дійти висновку про позитивний вектор оцінки стану самотності
© Герасимчук Ю. О., 2011
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персонажа (див. табл. 1). Лексика чуттєвої тематики (тактильної, смакової, аудіальної) створює
емоційну напругу у тексті й надає нових відтінків досліджуваному стану.
Таблиця 1.
Лінгвальне втілення позитивного вектора оцінки стану самотності
САМОТНІСТЬ
Є ПРЕДМЕТ

САМОТНІСТЬ
Є ПОРЯТУНОК

САМОТНІСТЬ

САМОТНІСТЬ

Є РОЗКІШ

Є СТРАВА

САМОТНІСТЬ Є
ОБ’ЄКТ

САМОТНІСТЬ Є
СКАРБ

ВОЛОДІННЯ

la solitude
choisie,
le silence,
le droit de
lire, sans
entendre
parler,
l’ivresse
d’écouter
l’absence de
bruit

si j’étais beau,
je ne vivrais
pas reclus ici,
je m’en allai,
le moindre
contact lui
était une
torture

la libération,
le plus grand
luxe,
une chambre
à soi,
le lit qui
redevenait le
mien,
d’une paix
royale,
vagabondage
infini

je savourai la
solitude

posséder,
l’expropriation,
retiré,
arraché

mon
sanctuaire,
le temple de
mon enfance,
la caisse de
résonance de
mes
hurlements
d’adolescente,
le trésor des
jeunes filles
délaissées

САМОТНІСТЬ Є ПРЕДМЕТ. У фрагменті роману А. Нотомб "Antéchrista" спостерігаємо
концептуалізацію низки абстрактних станів як предмета, серед яких перше місце належить
самотності: […] Je serais ingrate en niant que Christa m’avait mieux enseigné la valeur de ce dont elle me
privait : la solitude choisie, le silence, le droit de lire des après-midi entiers sans entendre parler de MarieRose et de Jean-Michel, l’ivresse d’écouter l’absence de bruit, à plus forte raison l’absence de rock allemand
[3: 78]. Перелік улюблених занять Бланш, яких позбавила дівчину її нова подруга, достатньо
широкий: утішна самотність, тиша, можливість читати цілими вечорами і не слухати розмов про
Марі-Роз і Жан-Мішеля, насолода відпочинком від шуму і особливо від німецького року. Функцію
позбавлення виконує дієслово priver v.t. "empêcher qqn de jouir, de profiter (d’un bien, d’un avantage
présent ou futur)" [4].
Концептуальну метафору САМОТНІСТЬ Є ПОРЯТУНОК відстежуємо у такому уривку:
– Vos yeux se sont-ils habitués à l’obscurité ? Distinguez-vous mon visage à présent ?
– Oui, vaguement.
– Tant mieux pour vous. Apprenez, monsieur, que si j’étais beau, je ne vivrais pas reclus ici. En fait, si
j’avais été beau, je ne serais jamais devenu écrivain. J’aurais été aventurier, marchand d’esclaves, barman,
coureur de dots [5: 18]. У наведеному прикладі присутній факт породження/оголення самотності
темрявою, що інтенсифікує відчуття самотності. Спосіб життя Претекстата Таха експлікується
лексемою reclus, use adj. "personne qui vit enfermé, retirée du monde" [4]. Причиною замкненого
способу життя героя є його огидна зовнішність (si j’étais beau, je ne vivrais pas reclus ici), яку він
приховує від нечастих відвідувачів завдяки темряві (Vos yeux se sont-ils habitués à l’obscurité?
Distinguez-vous mon visage?). Таким чином, замкненість, темрява, самотність рятують письменника від
зовнішнього світу, який, як відомо, досить жорстокий до людей із вадами зовнішності. Такий спосіб
життя спонукає Претекстата до написання книг, оскільки для цього неодмінною умовою є тиша й
відсутність перешкод. За інших обставин (si j’avais été beau, je ne serais jamais devenu écrivain) герой
став би шукачем пригод, работорговцем, барменом, мисливцем за посагом (j’aurais été aventurier,
marchand d’esclaves, barman, coureur de dots), тобто зайнявся б такими видами діяльності, які
передбачають контакт із людьми.
Прикладом концептуальної метафори САМОТНІСТЬ Є ПОРЯТУНОК слугує наступний уривок:
Je m’en allai, perplexe. Au fond, si l’on voyait peu d’amitié entre les petits animaux, ce n’était pas pour rien.
Je m’étais trompée en voyant en Sabine mon double : elle suppliait, certes, mais elle ne suppliait pas pour
que l’on vînt, elle suppliait pour que l’on ne vînt pas. Le moindre contact lui était une torture [3: 90].
Спрагла до справжньої дружби Бланш помилилася, побачивши у Сабіні свого двійника: таку ж
самотню й непримітну дівчину. Помилкою було те, що Сабіна своїм виглядом не благала звернути на
неї увагу, вона благала про протилежне – не підходити до неї (elle suppliait pour que l’on ne vînt pas).
Дівчина виявилася такою ж "дрібною тваринкою", як і Бланш, ще більш замкненою і дикою. Вжитий
авторкою перифраз (les petits animaux) вдало демонструє антонімічне значення відомої істини про
єдність протилежностей, у нашому разі – "дрібні тваринки не дружать між собою" (l’on voyait peu
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d’amitié entre les petits animaux). Концептуальна лінія УТРИМАННЯ ДИСТАНЦІЇ вербалізується через такі
одиниці тексту, як je m’en allai, peu d’amitié entre, l’on ne vînt pas. Семантична одиниця torture n.f. у
значенні "souffrances physiques infligées à qqn pour lui faire avouer ce qu’il refuse de révéler" [4] яскраво
відображає відчуття Сабіни при найменшому контакті з оточуючими (le moindre contact lui était une
torture), що є підставою виділити концептуальну метафору СПІЛКУВАННЯ Є КАТУВАННЯ, у межах якої
функціонує метафора САМОТНІСТЬ Є ПОРЯТУНОК.
Концептуальна метафора САМОТНІСТЬ / УСАМІТНЕННЯ Є РОЗКІШ продовжує перелік позитивно
маркованих метафор: Les week-ends étaient mes libérations. Je vivais dans l’attente du Graal hebdomadaire
: le vendredi soir, quand l’intrigante retournait à Malmédy. […] Je me couchais sur le lit qui redevenait le
mien. Je redécouvrais le plus grand luxe de cette planète : une chambre à soi. Un lieu où l’on jouit d’une paix
royale. Flaubert avait besoin d’un gueuloir ; moi, je ne pouvais vivre sans un revoir une pièce où il n’y avait
rien ni personne, aucun obstacle au vagabondage infini de l’esprit, où l’unique décor était la fenêtre quand
une chambre a une fenêtre, c’est qu’on a sa part de ciel. Pourquoi vouloir autre chose ? [3: 77-78].
Відповідно до словникового значення лексеми libération n.f. "action de rendre libre Þ délivrance ≠
asservissement" [4] очікування вихідних для Бланш – це свобода і визволення від інтриганки Христи
(les week-ends étaient mes libérations). Для інтенсифікації почуттів героїні А. Нотомб порівнює
благословенний час зі Святим Граалем (je vivais dans l’attente du Graal hebdomadaire), що виражає
ідею спокути. Ті радості життя, яких була позбавлена Бланш протягом п’яти днів перебування Христи
у будинку її батьків, знову повертаються до неї. Дівчина немов віднаходить Святу чашу, що
символізує визволення, очищення, повернення до первісного стану [6: 134-135]. Такий первісний стан
виражається у щасті володіти власною планетою – своєю кімнатою (le plus grand luxe de cette planète :
une chambre à soi), можливості спати у своєму ліжку (je me couchais sur le lit qui redevenait le mien),
насолоджуватися королівським спокоєм (l’on jouit d’une paix royale), мріяти без перешкод (aucun
obstacle au vagabondage infini de l’esprit). Префікс re- як елемент, що виражає "le fait de ramener en
arrière, le retour à un état antérieur" [4], у дієсловах redevenait, redécouvrais підтверджує повернення
благ та зручностей до своєї законної власниці. Закінчуються вихідні, Христа повертається, що для
Бланш тотожне із втратою Грааля, а отже, і втратою внутрішньої стійкості і райського стану [6: 134135]. Метафора САМОТНІСТЬ / УСАМІТНЕННЯ Є РОЗКІШ вербалізується такими лексичними одиницями,
як mes libérations, le plus grand luxe, d’une paix royale, Graal hebdomadaire.
Розглянемо фрагмент, у якому через концептосферу мети осмислюється цілий спектр (range)
(термін З. Кьовечеша) [7] метафор: САМОТНІСТЬ Є СТРАВА, ОБ’ЄКТ ВОЛОДІННЯ, СКАРБ:
СТРАВА
САМОТНІСТЬ Є
ОБ’ЄКТ ВОЛОДІННЯ
СКАРБ
Mardi, l’intrigante dut retourner dans sa province chercher quelques affaires.
Durant la nuit de mardi à mercredi, je savourai la solitude de ma chambre avec une délectation tragique.
Décidément, le peu que l’on croyait posséder, on ne le possédait pas, ou plutôt de si précaire façon que
l’expropriation en était fatale. Le trésor des jeunes filles délaissées, l’espace de rêve d’une chambre à soi,
cela aussi me serait retiré. […] Je ne dormis pas. Je me pénétrais de ce qui allait m’être arraché. Mon
sanctuaire depuis ma naissance, le temple de mon enfance, la caisse de résonance de mes hurlements
d’adolescente [3: 54]. Як і в одному із проаналізованих уривків, знову з’являється темрява (la nuit) як
маркер самотності. У такій атмосфері відбувається оголення психоемоційного стану героїні, який для
неї приємний, про що свідчить вираз je savourai la solitude ("я смакувала самотність") як вербалізація
концептуальної метафори САМОТНІСТЬ Є СТРАВА. Складність і суперечливість відчуттів дівчини
передається завдяки оксиморону une délectation tragique ("трагічна насолода"). Трагізм полягає у
останніх годинах насолоди своєю кімнатою, своїм усамітненням, адже відтепер інтриганка Христа
житиме тут. Для Бланш це не просто кімната, це – святая святих (mon sanctuaire), храм дитинства (le
temple de mon enfance), сцена підліткових трагедій (la caisse de résonance de mes hurlements
d’adolescente). Незабаром усього цього дівчина буде позбавлена, що надзвичайно боляче для неї.
Душевний біль у нашому разі переданий дієсловом arracher v.t. як "enlever de force à une personne" [4],
що асоціюється із жорстокістю та насиллям. Семантичні одиниці posséder, l’expropriation, retiré,
arraché об’єднані концептуальною домінантою ОБ’ЄКТ ВОЛОДІННЯ. Концептуальна метафора
САМОТНІСТЬ Є СКАРБ реалізована в тексті виразом le trésor des jeunes filles délaissées ("скарб самотніх
дівчат"), зокрема іменником trésor n.m. у значенні "ensemble de choses précieuses amassées et cachées"
[ibid.]. Скарбом героїня називає власний куточок, де можна спокійно помріяти (l’espace de rêve d’une
chambre à soi).
Проведене нами дослідження дало змогу визначити онтологічні метафоричні мовні засоби
репрезентації стану самотності персонажа у текстах представниці французького постмодернізму
А. Нотомб з урахуванням аксіологічного аспекту. Подальший аналіз дозволить виявити орієнтаційні
концептуальні метафори репрезентації досліджуваного стану.
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Герасимчук Ю. А. Онтологические концептуальные метафоры репрезентации состояния
одиночества персонажа : позитивный вектор оценки.
Статья посвящена проблеме текстового воплощения состояния одиночества, которое исследуется
через интерпретацию онтологических концептуальных метафор. На онтологической информации
основывается аксиологический аспект состояния одиночества с позитивным/негативным вектором
оценки. Позитивную нагрузку исследуемое состояние получает внутри концептуальных метафор
ОДИНОЧЕСТВО ЕСТЬ ПРЕДМЕТ, ОДИНОЧЕСТВО ЕСТЬ СПАСЕНИЕ, ОДИНОЧЕСТВО ЕСТЬ РОСКОШЬ, ОДИНОЧЕСТВО
ЕСТЬ БЛЮДО, ОДИНОЧЕСТВО ЕСТЬ ОБЪЕКТ ВЛАДЕНИЯ, ОДИНОЧЕСТВО ЕСТЬ СОКРОВИЩЕ.
Gerasymchuk Y. O. Ontological Conceptual Metaphors of Representation of the State of Character’s
Solitude: Positive Evaluation.
The article focuses on the problem of the state of solitude textual representation which is studied through the
ontological conceptual metaphor interpretation. Axiological aspect of the positively/negatively evaluated
state of solitude is based on the ontological information. The state of solitude is positively evaluated within
the conceptual metaphors SOLITUDE IS AN OBJECT, SOLITUDE IS A RESCUE, SOLITUDE IS LUXURY, SOLITUDE IS A
DISH, SOLITUDE IS AN OBJECT OF POSSESSION, SOLITUDE IS A TREASURE.
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УДК 811.11’42
І. М. Кукса,

аспірант
(Київський національний лінгвістичний університет)
РОЛЬОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ТЕЛЕДЕБАТІВ
Стаття присвячена дослідженню комунікативно-прагматичного аспекту мовленнєвого жанру
теледебатів, а саме: комунікативних ролей його учасників, реалізація яких слугує для досягнення
мовцями певної мети. Фокус уваги зосереджено довкола найтиповіших ініціативних комунікативних
ролей кандидатів на посаду президента США, які створюють відповідне уявлення про їхніх
репрезентантів та слугують для формування мовленнєвого образу комунікантів.
Найважливішими складниками системи комунікативної ситуації є власне комуніканти. Уявити
природу комунікації "відірвано від його живого джерела, від її реального творця – людини –
практично неможливо" [1: 4]. Цей факт зумовив загальну спрямованість сучасних лінгвістичних
студій на розвиток теорії мовної комунікації, на всебічне дослідження комуніканта, на вивчення
соціальних аспектів мови з урахуванням національної специфіки вербальної взаємодії, а також
зростання значущості політичної комунікації.
Вивчення ефективності мовленнєвої діяльності політиків є одним із основних напрямів сучасної
лінгвістики [2-12].
Об’єктом нашого дослідження є президентські теледебати, які досі не були об’єктом
комплексних лінгвістичних досліджень, предметом – рольова організація цього мовленнєвого жанру.
Матеріалом дослідження слугують транскрипти теледебатів кандидатів на посаду президента США,
розміщені на сайті Комісії з президентських дебатів Сполучених Штатів Америки
[http://www.debates.org/pages/about.html].
Основним завданням є виявити найтиповіші комунікативні ролі кандидатів на посаду
президента, які слугують для створення довготривалого іміджу політиків.
Комунікантом є особистість, яка здійснює комунікативний акт передачі інформації та
комунікативного впливу або сприймає й інтерпретує її [13: 595]. Комунікантові притаманні
етнокультурні, соціальні, психологічні, когнітивні та інші риси, які формують його мовну
особистість. Особистісним чинником, який впливає на перебіг мовленнєвої взаємодії у конкретній
комунікативній ситуації, є комунікативний статус її учасників. Останній визначається сукупністю
комунікативних ролей, які поділяють на стандартні та ініціативні, або ігрові, ролі [14: 78-81].
Довготривалі ініціативні ролі є іміджем, або уявленням про себе, яке комунікант створює для
досягнення певної мети, привертання та підтримки уваги до своєї особи [14: 33]. Формування іміджу
означає створення не лише зовнішнього портрету, але й мовленнєвого образу. Як пише
Г. Г. Почепцов, з часів передвиборчої кампанії президента Р. Ніксона було встановлено, що оскільки
виборці не мають можливості для особистого знайомства з кандидатами на найвищі посади в державі,
вони реагують на його телевізійний імідж, тобто на комунікативну реальність [15: 533]. Таким чином,
учасники теледебатів – кандидати на посади президента та віце-президента – повинні "грати"
комунікативні ролі для створення позитивного образу політика, гідного високої посади.
Масовий непрямий адресат сприймає дебати між політичними опонентами як "дійство, що
розігрується для нього" [16: 63]. Цей комунікативний тип адресата має комунікативну позицію
спостерігача і представлений у мовленнєвому жанрі теледебатів глядацькою аудиторією, присутньою
на місці проведення дебатів, та телеглядачами. Кандидати на посаду президента та модератор
здійснюють комунікативну взаємодію з урахуванням того факту, що повідомлення, яке вони
надсилають безпосередньо співрозмовнику під час теледебатів, опосередковано призначається
масовому адресату. Політики, спілкуючись один із одним та з модератором, пам’ятають про
глядацьку аудиторію і намагаються справити враження, за висловом О. Й. Шейгал, – "працюють на
публіку, намагаючись зірвати аплодисменти" [16: 63].
Процес комунікації у мовленнєвому жанрі теледебатів може бути описаний з використанням
категорій театру. Метафорична модель ПОЛІТИКА – це ТЕАТР є традиційною [3; 8-12; 17-18].
Широке розповсюдження та використання театральної метафори на сучасному етапі розвитку
суспільства у першу чергу пов’язане з посиленням ролі ЗМІ у політичному житті. З’явилося поняття
"політики театру", заснованої "на образах або іміджах політичних діячів, спеціально сконструйованих
для потреби пануючим умонастроям та смакам" [11: 188]. Спираючись на драматургічний підхід до
опису комунікації [2; 19], можна розглядати теледебати як символічну взаємодію в соціальному
контексті: політичні опоненти-актори грають на сцені у присутності модератора-ведучого та глядачів
у залі. Вони переслідують певну мету – справити позитивне враження на масового непрямого
адресата та завоювати голоси виборців, для чого використовують різні мовленнєві засоби та прийоми.
© Кукса І. М., 2011
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Аналіз транскриптів американських президентських теледебатів дозволив виділити кілька
основних ініціативних ролей, характерних для кандидатів на посаду президента країни. Усі виділені
комунікативні ролі політиків-учасників теледебатів не є фіксованими, під час дебатів вони можуть
змінюватися з однієї на іншу залежно від ситуаційних чинників мовленнєвої взаємодії учасників
теледебатів та особистісних характеристик мовців. Такими чинниками можуть бути: мовленнєвий
етикет, підсилений статусно-позиційними характеристиками учасників вербальної інтеракції; тема,
навколо якої відбуваються дебати політичних опонентів; регламентована тривалість відповіді на
запитання; черговість надання слова для відповіді на запитання; комунікативна інтенція мовця під час
окремого мовленнєвого ходу; комунікативно-релевантні характеристики мовних особистостей,
котрими є учасники теледебатів.
Критеріями виокремлення ініціативних комунікативних ролей учасників теледебатів у нашій
роботі слугують: прагматичні особливості комунікативної поведінки мовця, а саме, комунікативноінтенційні особливості мовлення комунікантів, способи та засоби підтримки зворотного зв’язку з
адресатами; регістрові та тональнісні характеристики висловлень мовців; функціонально-прагматичні
аспекти організації мовного коду у мовленні учасників теледебатів.
Чільне місце в системі образів, створюваних кандидатами на посаду президента під час
теледебатів, займає концептуальна метафора ПРЕЗИДЕНТ США – ЛІДЕР ПРОЦВІТАЮЧОЇ НАЦІЇ.
Згідно з національними традиціями така метафора є важливим складником масової комунікації,
спрямованим на створення іміджу майбутнього президента. Погляд у майбутнє, накреслення шляхів
розвитку – це саме те, чого чекають виборці від кандидатів на головні посади в державі [15: 120].
Лідер повинен намагатися побудувати яскраве бачення майбутнього, яке зможе захопити виборців.
"Бачення (мета, до якої ми йдемо, де ми хочемо опинитися) є характерною рисою, яку виборці хочуть
побачити в президентові – це частина їхніх уявлень про лідерство" [15: 121]. Розглянемо приклад:
Gore: … I think this is a very important moment for our country. We have achieved extraordinary
prosperity. And in this election, America has to make an important choice. Will we use our prosperity to
enrich not just the few, but all of our families? I believe we have to make the right and responsible choices. If
I’m entrusted with the presidency, here are the choices that I will make. I will balance the budget every year.
I will pay down the national debt. I will put Medicare and Social Security in a lockbox and protect them. And
I will cut taxes for middle-class families. I believe it’s important to resist the temptation to squander our
surplus. If we make the right choices, we can have a prosperity that endures and enriches all of our people. If
I’m entrusted with the presidency, I will help parents and strengthen families because, you know, if we have
prosperity that grows and grows, we still won’t be successful unless we strengthen families by, for example,
ensuring that children can always go to schools that are safe. By giving parents the tools to protect their
children against cultural pollution. I will make sure that we invest in our country and our families. And I
mean investing in education, health care, the environment, and middle-class tax cuts and retirement security.
This is my agenda and that is why I think that it’s not just a question of experience
[http://www.debates.org/pages/trans2000а.html].
У наведеному прикладі кандидат на посаду президента США 2000 року Альберт Гор не просто
традиційно підтримує імідж Сполучених Штатів Америки як процвітаючої країни (We have achieved
extraordinary prosperity), але й детально окреслює своє бачення майбутнього, яке полягає у вживанні
таких популярних заходів, як щорічне збалансування бюджету (I will balance the budget every year),
зменшення національного боргу (I will pay down the national debt), реформування систем медичного
обслуговування та соціального захисту населення (I will put Medicare and Social Security in a lockbox
and protect them), зменшення податків для населення із середніми прибутками (And I will cut taxes for
middle-class families), інвестування в освіту та охорону навколишнього середовища (And I mean
investing in education, health care, the environment, and middle-class tax cuts and retirement security), а
також збереження та захист родинних цінностей (… I will help parents and strengthen families
because…,<…>… we still won’t be successful unless we strengthen families by, for example, ensuring that
children can always go to schools that are safe. By giving parents the tools to protect their children against
cultural pollution. I will make sure that we invest in our country and our families), що сприятиме
примноженню добробуту (… we can have a prosperity that endures and enriches all of our people. <…>
…we have prosperity that grows and grows…). Таким чином мовець створює власний образ достойного
керівника процвітаючої держави (If I’m entrusted with the presidency, …<…> This is my agenda…),
тобто, виступає у ролі ЛІДЕРА ПРОЦВІТАЮЧОЇ НАЦІЇ.
Комунікативна роль ПОБОРНИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ є однією із тих, що найчастіше
реалізуються кандидатами на посаду президента у мовленнєвому жанрі теледебатів. Ця
комунікативна роль корелює із роллю БАТЬКА НАЦІЇ. Комунікативна мета виконавця ролі
поборника національних інтересів тісно пов’язана із генеральною інтенцією мовця. Її можна
сформулювати так: якомога яскравіше представити виборцям те, як він буде відстоювати інтереси
американців у світі, дбаючи про їхню безпеку та добробут. Для цієї комунікативної ролі притаманна
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суб’єктивна модальність переконування. Заклики та обіцянки брати до уваги, передусім, національні
інтереси, можуть бути реалізованими лише за умови отримання перемоги на виборах, тому кожен із
мовців понад усе намагається переконати виборців у тому, що він краще дбатиме про націю, ніж його
попередник та опонент. Наприклад:
Lehrer: Senator Dole, if elected president, what criteria would you use to decide when to send U.S.
troops into harm's way?
Dole: Well it, after World War I, we had, you know, a policy of disengagement. Then from World War I to
World War II we had sort of a compulsory engagement policy. Now I think we have a selective engagement
policy. We have to determine when our interests are involved, not the United Nations' interests. And many of
the things the President talked about, he turned over to the United Nations. They decided.
<…> But the bottom line is, we are the strongest nation in the world. We provide the leadership and
we're going to have to continue to provide the leadership, but let's do it on our terms when our interests are
involved
and
not
when
somebody
blows
the
whistle
at
the
United
Nations
[http://www.debates.org/pages/trans96а.html].
У представленому уривку теледебатів кандидат на посаду президента Боб Доул декларує, що
критерієм доцільності перебування американських військ у гарячих точках мають бути національні
інтереси (див. підкреслення), при цьому він звинувачує діючого президента у тому, що він дозволяв
вирішувати це питання міжнародним організаціям (…he turned over to the United Nations. They
decided.). Із цього випливає, що президент не дбав про національні інтереси, а мовець дбатиме.
Комунікативна роль МИРОТВОРЦЯ є традиційною для американських політиків взагалі та
кандидатів на посаду президента зокрема. Імідж країни та президента-миротворця як уособлення всієї
країни підтримується і пересічними громадянами. Наприклад, одного із спостерігачів під час
проведення других президентських дебатів 2008 року цікавить, яким чином економічні негаразди
вплинуть на здатність Сполучених Штатів Америки здійснювати миротворчу місію у світі:
Elliott: Yes. Sen. McCain, how will all the recent economic stress affect our nation's ability to act as a
peacemaker in the world?
McCain: Well, I thank you for that question, because there's no doubt that history shows us that nations
that are strong militarily over time have to have a strong economy, as well. And that is one of the challenges
that America faces.
But having said that, America – and we'll hear a lot of criticism. I've heard a lot of criticism about
America, and our national security policy, and all that, and much of that criticism is justified.
But the fact is, America is the greatest force for good in the history of the world. My friends, we have
gone to all four corners of the Earth and shed American blood in defense, usually, of somebody else's
freedom and our own.
So we are peacemakers and we're peacekeepers. But the challenge is to know when the United States of
America can beneficially effect the outcome of a crisis, when to go in and when not, when American military
power is worth the expenditure of our most precious treasure.
And that question can only be answered by someone with the knowledge and experience and the
judgment, the judgment to know when our national security is not only at risk, but where the United States of
America can make a difference in preventing genocide, in preventing the spread of terrorism, in doing the
things that the United States has done, not always well, but we've done because we're a nation of good.
And I am convinced that my record, going back to my opposition from sending the Marines to Lebanon,
to supporting our efforts in Kosovo and Bosnia and the first Gulf War, and my judgment, I think, is
something that I'm – a record that I'm willing to stand on. [http://www.debates.org/pages/trans2008b.html].
Як ілюструє наведений приклад, пресупозиційні характеристики відповіді політика ґрунтуються
на сфері знань та переконань кожного американця щодо миротворчої діяльності США. Звідси,
загальна тональність висловлень мовця – не просто серйозна, а й піднесена. На думку комуніканта, не
може бути вагань чи заперечень щодо виключної миротворчої місії США, однак дати відповідь на
запитання про вплив економічної кризи на таку діяльність країни може лише знаючий та досвідчений
політик, яким він себе вбачає, на відміну від його опонента. Найпоширенішу регістрову
характеристику висловлень Джона Маккейна можна визначити як "знаючий і досвідчений президент
держави зможе правильно оцінити можливості країни продовжувати здійснювати виняткову
миротворчу місію у світі, що дало б підстави всім американцям пишатися своєю країною".
Подібні характеристики властиві ролі ЗВИТЯЖНОГО РЯТІВНИКА СВІТУ, яка стала особливо
актуальною для американських політиків після війни у Перській затоці та після трагічних подій 11
вересня 2001 року у США. У мовленнєвому жанрі теледебатів цю комунікативну роль найчастіше
виконують кандидати на посаду президента 2004 та 2008 років:
Kerry: <…> I can make American safer than President Bush has made us. And I believe President Bush
and I both love our country equally. But we just have a different set of convictions about how you make
America safe.
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I believe America is safest and strongest when we are leading the world and we are leading strong
alliances.
I'll never give a veto to any country over our security. But I also know how to lead those alliances.
This president has left them in shatters across the globe, and we're now 90 percent of the casualties in
Iraq and 90 percent of the costs.
I think that's wrong, and I think we can do better.
I have a better plan for homeland security. I have a better plan to be able to fight the war on terror by
strengthening our military, strengthening our intelligence, by going after the financing more authoritatively,
by doing what we need to do to rebuild the alliances, by reaching out to the Muslim world, which the
president has almost not done, and beginning to isolate the radical Islamic Muslims, not have them isolate
the United States of America.
I know I can do a better job in Iraq. I have a plan to have a summit with all of the allies, something this
president has not yet achieved, not yet been able to do to bring people to the table.
We can do a better job of training the Iraqi forces to defend themselves, and I know that we can do a
better job of preparing for elections.
All of these, and especially homeland security, which we'll talk about a little bit later.
Lehrer: Mr. President, you have a 90-second rebuttal.
Bush: <…> September the 11th changed how America must look at the world. And since that day, our
nation has been on a multi-pronged strategy to keep our country safer.
We pursued Al Qaida wherever Al Qaida tries to hide. Seventy-five percent of known Al Qaida leaders
have been brought to justice. The rest of them know we're after them.
We've upheld the doctrine that said if you harbor a terrorist, you're equally as guilty as the terrorist.
And the Taliban are no longer in power. Ten million people have registered to vote in Afghanistan in the
upcoming presidential election.
In Iraq, we saw a threat, and we realized that after September the 11th, we must take threats seriously,
before they fully materialize. Saddam Hussein now sits in a prison cell. America and the world are safer for
it. We continue to pursue our policy of disrupting those who proliferate weapons of mass destruction.
Libya has disarmed. The A.Q. Khan network has been brought to justice.
And, as well, we're pursuing a strategy of freedom around the world, because I understand free nations
will reject terror. Free nations will answer the hopes and aspirations of their people. Free nations will help
us achieve the peace we all want [http://www.debates.org/pages/trans2004а.html].
Представлений приклад ілюструє, як обидва політики намагаються підтримувати традиційний
імідж Сполучених Штатів Америки та грають комунікативні ролі рятівників світу. Однак прагматика
мовлення комунікантів у цьому фрагменті теледебатів відрізняється у межах різних типів
мовленнєвих актів, модальності, пресупозиційних характеристик висловлень мовців та тактичних
реалізацій комунікативної мети кандидатів на посаду президента – переконати виборців, що саме він
найкращий претендент на найвищу посаду в державі.
Для мовлення сенатора Джона Керрі характерною є модальність переконування та обіцяння.
Попри декларативний характер висловлень мовця, їх можна розглядати як непрямі промісиви (But I
also know how to lead those alliances. … and I think we can do better. … I have a better plan to be able to
fight the war on terror… I know I can do a better job in Iraq. I have a plan to have a summit with all of the
allies,...). Представник опозиції діючій владі Джон Керрі обіцяє виборцям краще та ефективніше
"рятувати світ", ніж дійсний президент та нині діюча влада.
Мовленню діючого президента Джорджа Буша притаманна модальність інформування. Президент,
який балотується на другий термін, звітує про свої досягнення за час керування країною. У виступі
Джорджа Буша домінують інформативи, а саме, констативи (див. підкреслення). Останні три
висловлення політика мають декларативний характер, що надає всьому виступу пафосної
тональності.
Комунікативна роль ПРОВИДЦЯ є характерною для учасників президентських дебатів 2008 року:
Lehrer:… How do you all stand on the recovery plan? …are you in favor of this plan?
Obama: We haven't seen the language yet. And I do think that there's constructive work being done out
there. So, for the viewers who are watching, I am optimistic about the capacity of us to come together with a
plan.
The question, I think, that we have to ask ourselves is, how did we get into this situation in the first place?
Two years ago, I warned that, because of the subprime lending mess, because of the lax regulation, that
we were potentially going to have a problem and tried to stop some of the abuses in mortgages that were
taking place at the time.
Last year, I wrote to the secretary of the Treasury to make sure that he understood the magnitude of this
problem and to call on him to bring all the stakeholders together to try to deal with it. …
[http://www.debates.org/pages/trans2008а.html].
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McCain: Sure. But – but let me – let me point out, I also warned about Fannie Mae and Freddie Mac and
warned about corporate greed and excess, and CEO pay, and all that. A lot of us saw this train wreck
coming.
…
Somehow we've lost that accountability. I've been heavily criticized because I called for the resignation of
the chairman of the Securities and Exchange Commission. We've got to start also holding people
accountable, and we've got to reward people who succeed.
But somehow in Washington today – and I'm afraid on Wall Street – greed is rewarded, excess is
rewarded, and corruption – or certainly failure to carry out our responsibility is rewarded.
As president of the United States, people are going to be held accountable in my administration. And I
promise you that that will happen [http://www.debates.org/pages/trans2008а.html].
Це пов’язане з тим, що на час передвиборчої кампанії у США світ переживав економічну кризу,
очевидною ознакою якої став обвал на фондовій біржі саме в Сполучених Штатах Америки.
Більшість пересічних громадян США відчули наслідки кризи, оскільки були неспроможні виплатити
іпотечні кредити та втратили роботу через скорочення робочих місць та згортання виробництв.
Кандидати на посаду президента 2008 року твердять, що таке розгортання подій можна було
передбачити, що вони й робили та зможуть робити й надалі. Таким чином, можна уникнути
негативних наслідків для економіки країни та її громадян. Виконуючи комунікативну роль провидця,
кандидати на посаду президента намагаються завоювати голоси виборців.
Для ролі провидця характерною є суб’єктивна модальність інформування. За допомогою
констативів та декларативів мовець інформує адресатів про те, що він вже передбачував подальший
розвиток подій, і, відповідно, зможе зробити це знову.
Комунікативна роль СВІЙ (ОДИН ІЗ ВАС) займає чільне місце у системі рольової організації МЖ
теледебатів. Щоб забезпечити прихильність виборців, політики намагаються представити себе
обізнаними з проблемами та прагненнями електорату. Конотативний аспект комунікативної ролі
СВІЙ (ОДИН ІЗ ВАС) являє собою комбінацію двох компонентів:
1) емотивного компоненту – вселити у виборців почуття впевненості,оптимізму, надії;
2) соціально-політичного компоненту, який зводиться до імпліцитного твердження "Я – свій. Я –
один із вас. У нас спільна позиція. Спільно ми досягнемо успіху".
Компонент "свій" виступає смисловою домінантою знаків інтеграції кандидата на посаду
президента та виборців у МЖ теледебатів. До спеціалізованих вербальних знаків інтеграції, які
дозволяють політикам ототожнювати себе з аудиторією, апелювати до спільної національної та іншої
соціальної приналежності, належать такі маркери "своїх":
– інклюзивний особовий займенник we;
– лексеми спільності (all of us, our, together);
– лексичні одиниці з компонентом спільності, які виступають у функції вокатива із конотативним
значенням "я – свій" (my friends, Americans);
– граматичні форми непрямого імператива зі значенням включення у сферу його дії мовця (We
have to…, We should …, We must …, Let’s …).
Неспеціалізованими маркерами інтеграції є терміни орієнтації, які виконують функцію парольних
слів [16: 119]. Семантика пароля "я – свій" висувається на перший план, коли кандидат на посаду
президента вживає ту чи іншу лексичну одиницю не лише для позначення референта, але й в якості
доказу спільної з аудиторією, наприклад, національної або ідеологічної приналежності (common duty,
American priority). Завдяки своїй соціально-політичній конотації парольні слова здатні виступати в
сугестивній функції та сприяти успіху мовця у масового адресата.
У процесі комунікації, особливо при здійсненні маніпулятивного впливу на виборців, надзвичайно
важливою є фаза встановлення контакту, яка у нейролінгвістичному програмуванні називається
"приєднанням" [20: 62]. "Приєднання до …" створює ілюзію спільних інтересів, провокує у виборців
почуття солідарності та готовність діяти за схемою маніпулятора-кандидата на посаду президента.
Прийом "приєднання", який широко використовується при лікуванні психо-неврологічних хвороб та в
рекламному дискурсі, є характерним для висловлень кандидатів на посаду президента у
мовленнєвому жанрі теледебатів з метою ототожнювання себе із масовим адресатом. Наприклад:
Obama: …You know, we are at a defining moment in our history. Our nation is involved in two wars, and
we are going through the worst financial crisis since the Great Depression.
…
So we have to move swiftly, and we have to move wisely. And I've put forward a series of proposals that
make sure that we protect taxpayers as we engage in this important rescue effort.
Number one, we've got to make sure that we've got oversight over this whole process; $700 billion,
potentially, is a lot of money.
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Number two, we've got to make sure that taxpayers, when they are putting their money at risk, have the
possibility of getting that money back and gains, if the market – and when the market returns.
Number three, we've got to make sure that none of that money is going to pad CEO bank accounts or to
promote golden parachutes.
And, number four, we've got to make sure that we're helping homeowners, because the root problem here
has to do with the foreclosures that are taking place all across the country …
[http://www.debates.org/pages/trans2008a.html].
Кандидат на посаду президента 2008 року Барак Обама грає комунікативну роль СВОГО,
ідентифікуючись із масовою аудиторією виборців за допомогою різноманітних маркерів (див.
підкреслення).
Отже, ініціативні комунікативні ролі учасників теледебатів слугують для створення іміджу мовців.
Вони є нестійкими та характеризуються амбівалентністю. Найтиповішими ініціативними
комунікативними ролями для кандидатів на посаду президента є: ЛІДЕР ПРОЦВІТАЮЧОЇ НАЦІЇ,
ПОБОРНИК НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ, БАТЬКО НАЦІЇ, МИРОТВОРЕЦЬ, ЗВИТЯЖНИЙ
РЯТІВНИК СВІТУ, ПРОВИДЕЦЬ, СВІЙ (ОДИН ІЗ ВАС). Представлені у дослідженні комунікативні
ролі є релевантними для будь-яких дебатів кандидатів на найвищі посади в американському
суспільстві. У перспективі ми плануємо дослідити взаємозв’язок та взаємовплив таких параметрів
комунікативної взаємодії, як комунікативні ролі та стратегічний план реалізації комунікативної мети
учасників теледебатів.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Кукса И. М. Ролевая организация речевого жанра теледебатов.
Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматического аспекта речевого жанра
теледебатов, а именно: коммуникативных ролей его участников. Фокус внимания сосредоточен
вокруг типичных инициативных ролей кандидатов на пост президента США, которые создают
определённое представление об их репрезентантах и служат для формирования образа
коммуникантов.
Kuksa I. M. Role Organization of the Speech Genre of TV Debates.
The article is focused on the study of the communicative-pragmatic aspect of the speech genre of TV debates,
namely communicative roles of its participants. The paper provides an overview of the most typical initiative
roles of US President nominees which serve to create the speaker’s image.
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КОМПЕТЕНЦІЯ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЧУДНЕННЯ: ДО ВИТОКІВ ПОНЯТТЯ
Стаття присвячена тлумаченню поняття "очуднення" як семантичної моделі. Розглянуто основні
концепції вивчення терміна вітчизняними та зарубіжними лінгвістами. Очуднення розглядається
крізь призму традиційних стилістичних прийомів, а також досліджується як особливий прийом
стилістики. Автор пропонує власне лінгвістичне визначення терміна і описує механізм його
створення у художньому тексті.
В житті завжди корисно час від часу піддавати
сумніву те, що здавна вважається аксіомою.
(Бертран Рассел)
Будь-який предмет нашого розуміння і кожна особлива його інтерпретація в тій чи іншій мірі
співвідносні зі спробою осмислення цього феномену як такого. Найбільш цікавими є своєрідні
"екстремальні" ситуації, в яких ускладнюються звичні шляхи розуміння предметності.
Літературознавча наука, особливо та її найпосутніша частина, що займалася осмисленням секретів
художньої творчості, тобто поетикою, перебувала в постійному пошуку методологічного
інструментарію, який би допоміг ті секрети розкрити. Напрямки цих пошуків постійно змінювалися
(традиційно-філологічне спрямування, формальна школа, структуральна поетика, інформаційноматематичні, семіотичні підходи). Термін очуднення виявився вельми резонансним. На нього
орієнтувалися не тільки в літературознавстві, а й у філософії, психології, кінознавстві, театрознавстві,
загалом в естетиці. Саме це поняття, вже дещо трансформоване, стало однією з найуживаніших
операційних категорій рецептивної естетики.
Як відомо, неологізм "очуднення" (остранение) був запропонований літературознавцемформалістом Віктором Шкловським. Прийом очуднення має на меті вивести річ з автоматизму
сприйняття. Таке уявлення звичного предмету як незнайомого, незвичного, дивного дозволяє нам
сприймати його заново, ніби вперше. "Я не боюся, як бачите, повторення і стверджую, що мистецтво
очуднює світ" [1: 35]. Коли Шкловський писав, що ״автоматизація з’їдає речі, сукню, меблі, дружину,
жах війни״, то в якості способу відновлення рецептивної гостроти він бачив повний процес зникнення
побуту як такого. Як наслідок, історія і література, взаємно спотворені у відображенні їх одна одною,
і були власне історичним досвідом, досвідом сприйняття історії.
Конструктивність поняття очуднення у дослідженні художніх об’єктів підтверджується, до
прикладу, тим, що воно може бути покладено в основу всієї образності як загальний прийом.
"Очуднення є майже скрізь, де є образ", – дійшов до висновку Шкловський [1: 53]. Мета застосування
очуднення у прозі і ліриці – загальмувати сприйняття, зобразити розвій думок, емоцій, вражень:
И под нависшими бровями
Блеснуло что-то; и слезами
Я мог бы этот блеск назвать,
Когда б не скрылся он опять.
(М. Лермонтов)
Варто пам’ятати, що функція очуднення полягає в тому, щоб повідомити читачеві додаткову
ідеологічну інформацію, тому важливо зберегти комунікативний ефект очуднення:
I am not yours, not lost in you,
Not lost, although I long to be
Lost as a candle lit at noon,
Lost as a snowflake in the sea.
(Sara Teasdale)
Очуднення, що виконувало роль приватного художнього прийому, згодом розглядається
В. Б. Шкловським як вічний принцип освоєння дійсності, що фіксує неминучий процес "оновлення
сигналу", який порушує стереотип сприйняття. Очуднення, на думку Шкловського, дає можливість
подивитися на те, як ми дивимося на світ, побачити саме цей світ. Засновник російського формалізму
висловлював думку про те, що сама природа вимагає мистецтва, щоб через нього вона змогла
розкритися. Але в той самий час вона відмовляється від мистецтва штучного тому, що штучність
заважає творчій силі природи. Ось чому Шкловський наголошує на постійному оновленні форми, яка
сприяє новому сприйняттю старих речей. Отже, очуднення – це спосіб якщо не визначити, то
окреслити природу мистецтва, як творчу силу, як те, що не піддається визначенню тому, що
знаходиться у постійному русі, і, як наслідок, позбавлено ідентичності.
© Купчишина Ю. А., 2011
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Поняття очуднення до сьогодні використовується в теорії літератури як найважливіший
композиційний прийом. Однак така інтерпретація здається нам занадто вузькою. Вона не торкається
мови як засобу словесного мистецтва і не охоплює всіх сторін літературно-словесного образу.
Питання про власне мовний аспект очуднення як філологічного прийому (і літературознавчого, і
лінгвістичного), тобто синтетичного за своєю природою, залишається майже не дослідженим.
Очуднення є не тільки стилістичним прийомом, а й концептуальною операцією творчого мислення.
Тобто, актуальним на сьогодні залишається вивчення його когнітивного аспекту.
Ми також погоджуємось з думкою Г. Тульчинського, який стверджує, що нестійкість поняття
очуднення зумовлена "стрімкою експансією терміна з вузької сфери аналізу текстів в область
мистецтва загалом" [2: 241]. Наприклад, у психіатрії очудненню передує відчуження, що є засобом
створення емоційно незначущим те чи інше травмуюче ставлення. Загалом, термін очуднення
тлумачиться або вузько, як конкретний прийом, або більш широко: як принцип певного типу
літератури. Найширше поняття зустрічаємо у Л. Новікова: очуднення – "інваріант мовної образності"
[3: 70].
П. Гарвін називав таке явище foregrounding, тобто "висунення на перший план". Висунення, що
також лежить в основі стилістичної функції, не порушує правил мовної системи, а змінює звичну
мовну норму [4].
В. Біблер розрізняв два різновиди очуднення – "шкловський" та "бахтінський". Трактуючи
Бахтіна, він пов’язав цей термін зі специфічним розумінням культури крізь призму бачення суб’єкта
як "мандрівника": аби мислити гуманітарно, варто "вискочити з матриці цивілізації", "перетворитися
на аутсайдера цивілізації, стати її мандрівником". Сам Бахтін наголошував на "викривальній" функції
очуднення: "Ні позитивна, ні негативна ідеологічна цінності не створюються очудненням, а навпаки,
викриваються, оголяються ним. Подібне повторення або вичитування образу не принесе нам нічого
позитивно-нового" [5]. Але в художньому сприйнятті очуднення забезпечує тривалий та ускладнений
перехід через подив та нерозуміння до нового бачення об’єкта нашого сприйняття. Таке бачення
(нова значущість) важливо скоріше не як результат, я швидше, як фаза процесу, хоча б тому, що будьяке повторне прочитання успішне тоді, коли результат інший.
Ефект очуднення полягає у його двоїстості: очуднене зображення (змальоване художником)
накладається на звичне бачення (що забезпечує пізнавання) читача. Відтворюючи об’єкт крізь
допоміжний образ, ми паралельно відчуваємо присутність звичного нам образу. На протиставленні та
відчутті контрасту звичного з новим і базується ефект виразності.
У 2005-2006 рр. вийшли до друку два номери журналу "Poetics Today", які були присвячені
фірмовому поняттю ОПОЯЗу – очудненню. Дослідники формалізму намагалися розширити контекст
очуднення – привертали увагу до позалітературної концепції очуднення, зв’язували це поняття з
історико-політичною ситуацією, а також біографією В. Шкловського. Так, зсув від "очуднення" до
"відчуження" нерідко практикується новітніми дослідниками, включаючи К. Гінзбурга [6]. Але така
концепція тлумачить термін як "відсторонення", пов’язуючи поняття з ситуацією діаспори, відірваної
від своєї країни, що бачить себе як віддалену берегиню її культури та мови. До прикладу, у "Записках
з Мертвого дому" Достоєвського "дивний" образ російського народу вмотивований просторовим
переміщуванням оповідача – висиланням на каторгу, де він стає двозначним посередником між
освіченим класом і селянством.
Таким чином, перед нами постає завдання надати поняттю лінгвістичного визначення та описати
механізм його утворення в художньому тексті. Як правильно тлумачити очуднення: це – незалежний
стилістичний прийом чи комплекс таких прийомів? За визначенням І. Гальперіна стилістичні
прийоми "сприяють розкриттю авторського світосприйняття, виявляючи суб‘єктивно-оціночне
відношення автора до об‘єктивної дійсності. Це навмисне підсилення певної типової структурної чи
семантичної межі нейтрального чи виразного мовного факту, що досягає рівня узагальнення і
перетворюється на модель" [7: 128]. Ми можемо стверджувати, що явище очуднення має характерні
риси стилістичного прийому. До прикладу, розглянемо як очуднюється "кульбабове вино" у
оповіданні Р. Бредбері:
This, carried to every miserable room upstairs-and-down, would be dispensed with aroma and clarity
into neat glasses, to be swigged neatly. The medicines of another time, the balm of sun and idle August
afternoons, the faintly heard sounds of ice wagons passing on brick avenues, the rush of silver sky-rockets
and the fountaining of lawn mowers moving through ant countries, all these, all these in a glass (Dandelion
wine, R. Bradbury).
У реченні заміна слова "кульбабове вино" на більш розгорнуте уявлення, безумовно, створює
стилістичний ефект. Однак, розглядати очуднення як прояв різних стилістичних прийомів було б
помилковим, адже стилістичні прийоми визначаються різними критеріями, причому дослідники
тлумачать їх по-різному. Ми не отримаємо однозначного уявлення стосовно механізму явища
очуднення у художньому тексті. Загалом, використання очуднення, позиція автора, а також ідейний
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зміст тексту взаємопов’язані. Такий зв’язок, відсутній у більшості стилістичних прийомів, є
принципово важливий, особливо для перекладача, адже втрата очуднення може завадити передачі
авторської точки зору у тексті перекладу. Ось чому необхідно тлумачити очуднення як особливе
мовне явище, а не як комплекс стилістичних прийомів.
Аби зберегти цілісність явища очуднення, можна було б назвати його особливим стилістичним
прийомом. Але такий шлях дослідження важко назвати вдалим. Типологія стилістичних прийомів
склалась історично. Визначення стилістичних прийомів опираються на неоднорідні критерії:
семантичні (типи переносу значення), функціональні (мета використання прийому), формальні
(зовнішня форма реалізації прийому), та інші [9]. Додавання до сучасної парадигми стилістичних
прийомів ще одного видається нам малопродуктивним.
Досліджуючи явище очуднення, ми говоримо не тільки про концептуальну проблему, адже
йдеться про співвідношення мови та мислення, а також зосереджуємось на проблемі стилістичній.
Отже, очуднення – явище концептуально-стилістичне:
The boys bent, smiling. They picked the golden flowers. The flowers that flooded the world, dripped off
lawns onto brick streets, tapped softly at crystal cellar windows and agitated themselves so that on all sides
lay the dazzle and glitter of molten sun. "Every year," said Grandfather. "They run amuck; I let them. Pride
of lions in the yard. Stare, and they burn a hole in your retina. A common flower, a weed that no one sees,
yes. But for us, a noble thing, the dandelion"( Ray Bradbury, Dandelion wine).
У вище згаданому прикладі кульбаби очуднюються з левами. Безперечно, очуднення – явище
стилістично марковане. Ми спостерігаємо варіативність форм передачі однієї і тієї ж інформації.
Вибір форми dandelions – lions несе не тільки додаткову інформацію, але й вдало формує
стилістичний ефект. Маючи на меті наголосити на тому, що кульбабове вино – родинна гордість,
квіти навмисно очуднюються з левами, тваринами благородними, що, на нашу думку, вдало втілює
авторський задум.
Таким чином, доцільним було б розглядати очуднення як узагальнену семантичну модель. На
відміну від стилістичного прийому, стилістична модель може реалізуватися різними засобами різних
рівнів мови.
М. Новікова, посилаючись на І. Гальперіна, пише: "СП – це моделі, абстраговані від конкретних
морфологічних, лексичних, фразеологічних, синтаксичних засобів мови, наділені експресивним
забарвленням. СП позбавлені конкретного змісту і матеріалізуються у висловлюванні з емоційноестетичною метою " [10: 75]. У якості таких моделей стилістичні прийоми можуть демонструвати
дотриманість універсальних когнітивних принципів сприйняття: від простого до складного, від
конкретного до абстрактного.
Для пояснення механізму очуднення обирають різні поняття, наприклад: деперсоналізація,
амнезія, та інші. Досить часто використовують поняття дистанції, відстані до речі. Зміна звичної
відстані сприйняття деформує перспективу досліджуваного предмета, дозволяє щось не помічати, але
бачити у ньому раніше невідоме. Така перспектива руйнує контекст, а ефект очуднення досягається
специфікою зображення предмета. Очуднення руйнує ціле. Те, що читачеві відомо як цілісне,
очуднюється членуванням. Відбувається дискретизація ситуації, створення непричетності речі до
цілого – такий один з механізмів очуднення за В. Шкловським [1]. І дискретизація, і дистанціювання –
специфічні поняття для пояснення механізму очуднення, які в загальному ми називаємо точкою зору.
Одними з найцікавіших випадків очуднення є ті моменти, коли виводиться точка зору людини,
далекої від зображуваного соціального середовища, наприклад, точка зору дитини, простолюдина:
"вечеря" очуднюється вустами дитини – "время, когда папа усядется играть в винт" (А.Чехов);
"время, когда папа усядется играть в винт" – "їдальня" (А. Чехов).
Очуднення мотивується тим, що дитина (особливо маленька), бачить світ по-іншому, особливо.
Вона ще не зацькована загальноприйнятими нормами, умовностями; світ ще відкриває перед нею свої
можливості. І читач начебто запрошується відчути цей світ разом з дитиною, бачити у звичному
незвичне та нове.
У результаті, очуднення виникає на всіх рівнях тексту: назви реалій, просторово-часових
координат, зображення персонажів, відбір деталей, загальна оцінка сюжетних ситуацій. Таким чином,
диференціація об’єкта дозволяє не тільки сформулювати загальні та конкретні умови створення
"бачення речі", а не її ״впізнавання", але й загалом говорити про очуднення в лінгвістичному аспекті,
характеризуючи специфіку естетичної реалізації мови.
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Купчишина Ю. А. Концепция семантической модели остранения: к истокам понятия.
Статья посвящена толкованию понятия "остранение" как семантической модели. Рассмотрены
основные концепции изучения термина отечественными и зарубежными лингвистами. Остранение
рассматривается сквозь призму традиционных стилистических приемов, а также исследуется как
особый прием стилистики. Автор предлагает собственное лингвистическое определение термина и
описывает механизм его создания в художественном тексте.
Kupchyshyna J. A. The Concept of Semantic Model of Defamiliarization: the Origins of the Notion.
The article is devoted to the interpretation of the term "defamiliarization" as semantic model. The basic
concepts of its investigation by domestic and foreign linguists are also examined in the paper.
Defamiliarization is viewed with the help of traditional stylistic devices as well as a special stylistic device.
The author proposes his own linguistic definition of the notion and describes the mechanism of its creating in
the literary text.
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони
повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
1. Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word
(російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 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. 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.
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). Бібліографія повинна бути оформлена у відповідності до вимог ВАК. Приклади можна переглянути за
адресою: http://www.ukrbook.net/prykl_bib_zap.pdf
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).

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 або CD-диски, 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 та диски з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія
ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх
відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 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
Вчений секретар
ВАК України

В. В. Скопенко

Л. М. Артюшин
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